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1.1. Percentual de Autossuficiência em Internações de Alta Complexidade – Fluxo de 

Acesso (↑) 

 

Resumo Proporção de internações em alta complexidade de residentes, realizadas no 
mesmo espaço geográfico de residência, no período considerado. 

Complemento -Mensura a capacidade hospitalar de um determinado espaço geográfico em 
atender seus residentes em relação a internações de alta complexidade. 
-Mede quanto um Estado (ou qualquer outro nível geográfico) consegue 
resolver seus próprios problemas de saúde no que tange as internações de alta 
complexidade. 
-A autossuficiência está muito relacionada com a capacidade, como 
infraestrutura sanitária necessária para ofertar o serviço de saúde em questão. 
Não, necessariamente, um local que tenha um percentual baixo no valor deste 
indicador seja ruim, porquanto determinados serviços são de responsabilidade 
regional ou macrorregional, tendo como base, por exemplo, a população. 

Usos -Contribuir para avaliar a adequação do acesso à atenção hospitalar de alta 
complexidade segundo as necessidades da população atendida. 
-Analisar variações geográficas e temporais das internações de alta 
complexidade identificando situações de desigualdade e tendências que 
demandem ações e estudos específicos. 
-Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas 
voltadas para a assistência hospitalar de alta complexidade de responsabilidade 
do SUS. 

Limitações -Não observância da demanda reprimida ou falta de acesso as internações de 
alta complexidade nas regiões e macrorregiões adscritas pelos dados 
secundários do SIH-SUS. 
-O uso do SIH-SUS limita a análise aos usuários do SUS. 

Fórmula (Somatório das internações de alta complexidade cuja residência do paciente 
era a mesma do seu local de atendimento / Total de internações de alta 
complexidade demandadas por residentes) X 100 

Parâmetro/ 
Meta 

-Indicador não constante no Plano Estadual de Saúde, PES/SES-GO 2020-
2023. 

Fonte Sistema de Informações Hospitalares (SIH-SUS). 

Referências - VELASCO, WD. Regionalização em Goiás e o acesso a serviços de média 
complexidade – um estudo avaliativo do uso da mamografia. Rio de Janeiro, 
2014. 
- GOIÁS. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. Policlínicas: verificação das 
condições técnicas e estruturais dos municípios para definição de possíveis 
locais de implantação. 2019. 
- GOIÁS. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. Mapa da Saúde de Goiás. 

Tabulação/ 
Cálculo 

Não há uma forma trivial, por meio do TabWin, de se operacionalizar o cálculo 
deste indicador. 
O Conecta SUS é a área de apoio para auxiliar na tabulação. 

Área 
responsável 

Superintendência de Atenção Integral à Saúde (SAIS) 
Fone: (62) 3201.7027 

Elaborado em: 
03 dez 2021 

Elaborado por: Wisley Velasco. 

  

https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/14466/3/wisley_velasco_icict_mest_2014.pdf
https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/14466/3/wisley_velasco_icict_mest_2014.pdf
https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/14466/3/wisley_velasco_icict_mest_2014.pdf
https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/14466/3/wisley_velasco_icict_mest_2014.pdf
https://www.saude.go.gov.br/files/conecta-sus/produtos-tecnicos/III%20-%202019/Policlínicas%20-%20definiçao%20dos%20municípios%20sede.pdf
https://www.saude.go.gov.br/files/conecta-sus/produtos-tecnicos/III%20-%202019/Policlínicas%20-%20definiçao%20dos%20municípios%20sede.pdf
https://www.saude.go.gov.br/files/conecta-sus/produtos-tecnicos/III%20-%202019/Policlínicas%20-%20definiçao%20dos%20municípios%20sede.pdf
https://www.saude.go.gov.br/files/conecta-sus/produtos-tecnicos/III%20-%202019/Policlínicas%20-%20definiçao%20dos%20municípios%20sede.pdf
https://mapadasaude.saude.go.gov.br/mobile.php
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1.2 Percentual de Autossuficiência em Internações de Média Complexidade – Fluxo de 
Acesso (↑) 

 

Resumo Proporção de internações em média complexidade de residentes, realizadas no 
mesmo espaço geográfico de residência, no período considerado. 

Complemento -Mensura a capacidade hospitalar de um determinado espaço geográfico em 
atender seus residentes em relação a internações de média complexidade. 
-Mede quanto um município (ou qualquer outro nível geográfico) consegue 
resolver seus próprios problemas de saúde no que tange as internações de 
média complexidade. 
-A autossuficiência está muito relacionada com a capacidade, como 
infraestrutura sanitária necessária para ofertar o serviço de saúde em questão. 
Não, necessariamente, um local que tenha um percentual baixo no valor deste 
indicador seja ruim, porquanto determinados serviços são de responsabilidade 
regional ou macrorregional, tendo como base, por exemplo, a população. 

Usos -Contribuir para avaliar a adequação do acesso à atenção hospitalar de média 
complexidade segundo as necessidades da população atendida. 
-Analisar variações geográficas e temporais das internações de média 
complexidade identificando situações de desigualdade e tendências que 
demandem ações e estudos específicos. 
-Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas 
voltadas para a assistência hospitalar de média complexidade de 
responsabilidade do SUS. 

Limitações -Não observância da demanda reprimida ou falta de acesso as internações de 
média complexidade nas regiões e macrorregiões adscritas pelos dados 
secundários do SIH-SUS. 
-O uso SIH-SUS limita a análise aos usuários do SUS. 

Fórmula (Somatório das internações de média complexidade cuja residência do paciente 
era a mesma do seu local de atendimento / Total de internações de média 
complexidade demandadas por residentes) x 100 

Parâmetro/ 

Meta 

-Indicador não constante no Plano Estadual de Saúde, PES/SES-GO 2020-
2023. 

Fonte Sistema de Informações Hospitalares (SIH-SUS). 

Referências - VELASCO, WD. Regionalização em Goiás e o acesso a serviços de média 
complexidade – um estudo avaliativo do uso da mamografia. Rio de Janeiro, 
2014. 
- GOIÁS. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. Policlínicas: verificação das 
condições técnicas e estruturais dos municípios para definição de possíveis 
locais de implantação. 2019. 
- GOIÁS. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. Mapa da Saúde de Goiás. 

Tabulação/ 

Cálculo 

Não há uma forma trivial, por meio do TabWin, de se operacionalizar o cálculo 
deste indicador. 
O Conecta SUS é a área de apoio para auxiliar na tabulação. 

Área 

responsável 

Superintendência de Atenção Integral à Saúde (SAIS) 
Fone: (62) 3201.7027 

Elaborado em: 

03 dez 2021 

Elaborado por: Wisley Velasco. 

  

https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/14466/3/wisley_velasco_icict_mest_2014.pdf
https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/14466/3/wisley_velasco_icict_mest_2014.pdf
https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/14466/3/wisley_velasco_icict_mest_2014.pdf
https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/14466/3/wisley_velasco_icict_mest_2014.pdf
https://www.saude.go.gov.br/files/conecta-sus/produtos-tecnicos/III%20-%202019/Policlínicas%20-%20definiçao%20dos%20municípios%20sede.pdf
https://www.saude.go.gov.br/files/conecta-sus/produtos-tecnicos/III%20-%202019/Policlínicas%20-%20definiçao%20dos%20municípios%20sede.pdf
https://www.saude.go.gov.br/files/conecta-sus/produtos-tecnicos/III%20-%202019/Policlínicas%20-%20definiçao%20dos%20municípios%20sede.pdf
https://mapadasaude.saude.go.gov.br/mobile.php


 

8 

A 
T 
E 
N 
Ç 
Ã 
O 

1.3. Cobertura populacional estimada pelas Equipes de Atenção Primária (↑) 

 

Resumo Percentual da população coberta com equipes de atenção primária, na 

população residente em determinado espaço geográfico, no período 

considerado. 

Complemento Indicador com possibilidade de demonstrar a centralidade da atenção primária 

no SUS, a ordenação do cuidado nos sistemas locorregionais de saúde, a 

capacidade resolutiva e os processos de territorialização e regionalização em 

saúde. 

Usos -Analisar variações geográficas e temporais da distribuição de profissionais de 

saúde da atenção primária, identificando situações de desigualdade e 

tendências que demandem ações e estudos específicos. 

-Subsidiar processos de planejamento e gestão do Sistema Único de Saúde 

para a tomada de decisão em relação à alocação de recursos humanos da 

atenção primária à saúde em todo o país, em especial para os locais que 

apresentam cobertura abaixo do padrão desejável. 

Limitações -Mensura a quantidade de profissionais e não o trabalho efetivamente realizado 

por eles. 

-Constitui-se como meio de aferir a oferta potencial de ações e serviços na 

atenção primária, e não o acesso efetivamente proporcionado. 

-Sendo valores médios mensais, o resultado encontrado pode não representar 

a situação mais comumente verificada no município ao longo do ano ou no mês 

mais recente. O valor médio mensal pode ser facilmente afetado por resultados 

de apenas alguns meses do ano, não permitindo a visualização de situações 

muito abaixo ou muito acima do esperado em alguns períodos. 

Fórmula {(𝑛º 𝑒𝑆𝐹 X 3.450) + [(𝑛º 𝑒𝐴𝐵 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚. + 𝑛º 𝑒𝑆𝐹 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠) X 3.000] / 

𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙} X 100 

 

a) O valor do indicador por competência pode ser colhido diretamente no painel 

“Informação e Gestão da Atenção Básica”:  

b) Para o cálculo do valor anual, seguir as instruções contidas no bloco 

“Tabulação / Cálculo”, mais adiante. 

Parâmetro/ 

Meta 

-Indicador não constante no Plano Estadual de Saúde, PES/SES-GO 2020-

2023. 

-Indicador constante na Pactuação Interfederativa/SISPACTO sem que integre 

meta ou parâmetro nacional. 

Fonte -e-Gestor: Cobertura da Atenção Básica  

Referências -BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Índice de Desempenho do Sistema Único 

de Saúde (IDSUS). Fichas detalhadas dos indicadores. 

-BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À 

SAÚDE (SAPS). e-Gestor AB: Informação e Gestão da Atenção Básica. 2021. 

-COMISSÃO INTERGESTORES TRIPARTITE. Resolução nº 08, de 24 de 

novembro de 2016. 

-GOIÁS. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. Plano Estadual de Saúde 

2020-2023. 

-PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA 2017-2021: Fichas de Indicadores. 

https://egestorab.saude.gov.br/paginas/acessoPublico/relatorios/relHistoricoCoberturaAB.xhtml;jsessionid=tOhZDb95s-do8DeWqNNyKg7P.
https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://saude.rs.gov.br/upload/arquivos/201703/28152342-fichas-de-qualificacao-de-indicadores-pactuacao-2017-2021.pdf
https://egestorab.saude.gov.br/paginas/acessoPublico/relatorios/relHistoricoCoberturaAB.xhtml;jsessionid=tOhZDb95s-do8DeWqNNyKg7P:
http://idsus.saude.gov.br/
http://idsus.saude.gov.br/
http://idsus.saude.gov.br/
http://idsus.saude.gov.br/
https://egestorab.saude.gov.br/paginas/acessoPublico/relatorios/relHistoricoCoberturaAB.xhtml;jsessionid=tOhZDb95s-do8DeWqNNyKg7P
https://egestorab.saude.gov.br/paginas/acessoPublico/relatorios/relHistoricoCoberturaAB.xhtml;jsessionid=tOhZDb95s-do8DeWqNNyKg7P
https://www.conass.org.br/wp-content/uploads/2016/12/RESOLUCAO-N_8_16.pdf
https://www.conass.org.br/wp-content/uploads/2016/12/RESOLUCAO-N_8_16.pdf
https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://saude.rs.gov.br/upload/arquivos/201703/28152342-fichas-de-qualificacao-de-indicadores-pactuacao-2017-2021.pdf
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Tabulação/ 

Cálculo 

TABULAÇÃO 

No painel e-Gestor: Cobertura da Atenção Básica 

-Opções de Consulta: Período por Unidade Geográfica. 

-Unidades Geográfica: marcar a opção desejada.  

-Selecione a Competência: selecionar o período de início e fim da competência 

desejada. 

Como deseja visualizar? Como será necessária a realização de cálculos, 

sugere-se a opção Download. 

-Opções de Exportação: marcar a opção desejada e clicar em “Exportar”. 

 

CÁLCULO/RESULTADO 

Feito o download: 

a) Tirar a média da coluna “H – Estim. Pop. Cob. AB”. 

b) Aplicar regra de 3 para o cálculo da cobertura anual: “População” 

corresponderá a 100% e média da “Estim. Pop. Cob. AB” corresponderá a 

cobertura buscada (resultado do indicador) 

Área 

responsável 

Superintendência de Atenção Integral à Saúde (SAIS) 

Fone: (62) 3201.7027 

Elaborado em: 

03 dez 2021 

Elaborado por: Wisley Velasco. 

  

https://egestorab.saude.gov.br/paginas/acessoPublico/relatorios/relHistoricoCoberturaAB.xhtml;jsessionid=tOhZDb95s-do8DeWqNNyKg7P:
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1.4. Proporção de internações por condições sensíveis à Atenção Primária em Saúde/APS 
(↓) 

 

Resumo Percentual de internações por condições sensíveis à atenção primária à saúde 

entre as internações clínicas de residentes em um determinado espaço 

geográfico, no período considerado. 

Complemento -Percentual de internações por Condições Sensíveis à Atenção Básica, segundo 

a Lista de Condições Sensíveis à Atenção Primária (CSAP), em relação ao total 

de internações clínicas de média complexidade. 

-As condições sensíveis à atenção primária de saúde são agravos cuja 

morbimortalidade podem ser reduzidas por meio de uma atenção primária 

oportuna e eficaz. 

-Está diretamente relacionado às ações da Estratégia Saúde da Família. 

Usos -Avaliar a capacidade resolutiva da atenção básica. 

-Identificar áreas passíveis de melhorias. 

-Monitorar o acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em 

tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. 

-Analisar variações populacionais, geográficas e temporais na distribuição das 

internações por condições sensíveis à atenção primária, identificando situações 

de desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos. 

-Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas, 

ações de prevenção e da assistência. 

Limitações -Por ser uma proporção de todas as internações clínicas realizadas, não mede a 

adequação da quantidade dessas internações em relação às necessidades 

epidemiológicas. Assim, podem-se ter proporções adequadas, ou não, em 

quantidades de internações clínicas muito inferiores ou superiores às de 

internações clínicas que seriam mais adequadas às necessidades de uma 

população. Parte dessa limitação, na avaliação pelo IDSUS, é contrabalançada 

pelos resultados do indicador Razão entre internações clínico-cirúrgicas de 

média complexidade e população residente. 

Fórmula (Número de internações de residentes por condições sensíveis à APS / Total de 

internações clínicas de residentes) x 100 

 

 



 

11 

A 
T 
E 
N 
Ç 
Ã 
O 

 
 

Observações: 

Não inclui internações de longa permanência (cuidados prolongados e 

psiquiatria) e internações por partos (CID O80 a O84). 

Parâmetro/ 

Meta 

-Indicador não constante no Plano Estadual de Saúde, PES/SES-GO 2020-2023. 

-IDSUS: Indicador nº 19 – Parâmetro “28,6% equivalem à proporção média de 

internações sensíveis à atenção básica para residentes dos municípios de 

referência”. 

Fonte -Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH-SUS). 

Referências -BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Índice de Desempenho do Sistema Único de 

Saúde (IDSUS). Fichas detalhadas dos indicadores. 

-BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA 

E PARTICIPATIVA. DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO INTERFEDERATIVA. 

Caderno de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores: 2013-2015. 

-BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA 

E PARTICIPATIVA. DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO INTERFEDERATIVA. 

Nota Técnica nº 70. 2014. 

-GOIÁS. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. Mapa da Saúde de Goiás. 

-GOIÁS. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. Plano Estadual de Saúde 

2020-2023. 

Tabulação/ 

Cálculo 

TABULAÇÃO 

 

NUMERADOR  

Número de internações de residentes por condições sensíveis à APS 

 

https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
http://idsus.saude.gov.br/ficha19s.html
http://idsus.saude.gov.br/ficha19s.html
http://idsus.saude.gov.br/ficha19s.html
http://idsus.saude.gov.br/ficha19s.html
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_diretrizes_objetivos_2013_2015_2edicao.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_diretrizes_objetivos_2013_2015_2edicao.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_diretrizes_objetivos_2013_2015_2edicao.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_diretrizes_objetivos_2013_2015_2edicao.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_diretrizes_objetivos_2013_2015_2edicao.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_diretrizes_objetivos_2013_2015_2edicao.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_diretrizes_objetivos_2013_2015_2edicao.pdf
https://www.cosemssp.org.br/downloads/SISPACTO-nota-tecnica.pdf
https://www.cosemssp.org.br/downloads/SISPACTO-nota-tecnica.pdf
https://www.cosemssp.org.br/downloads/SISPACTO-nota-tecnica.pdf
https://mapadasaude.saude.go.gov.br/mobile.php
https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
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Tabulação pelo TabWin: no diretório TabWin$ / TabWin / TabWin415 seguir os 

seguintes passos: 

1º Passo: Clicar em: Arquivo / Executar Tabulação  

2º Passo: Em Diretórios clicar em TabWin / SIH / TAB_SIH_08-. 

3º Passo: Em Arquivos de definição selecionar RD2008.DEF.  

4º Passo: Realizar as seguintes seleções: 

-Linha: Utilizar a variável que desejar. 

-Coluna: Utilizar a variável que desejar. 

-Incremento: Frequência. 

-Marcar: Suprimir linhas zeradas e suprimir colunas zeradas.  

-Seleções disponíveis: 

a) Motivo Saída/Perm = 11 Alta curado, 12 Alta melhorado, 14 Alta a pedido, 15 

Alta com previsão de retorno p/acomp do paciente, 16 Alta por evasão, 18 Alta 

por outros motivos, 41 Óbito com DO fornecida pelo médico assistente, 42 Óbito 

com DO fornecida pelo IML, 43 Óbito com DO fornecida pelo SVO, 63 Alta da 

mãe/puérpera e óbito do recém-nascido, 64 Alta da mãe/puérpera com óbito 

fetal, 65 Óbito da gestante e do concepto, 66 Óbito da mãe/puérpera e alta do 

recém-nascido, 67 Óbito da mãe/puérpera e perman recém-nascido; 

b) Tipo de AIH = Normal; 

c) Internações Clínicas de MC = Procedimentos obstétricos clínicos, Tratamentos 

clínicos e Diagnósticos e/ou Atendimentos de Urgência; 

d) Sensíveis At.Primária(APS) = 1. Doenças evitáveis por imunização e outras 

DIP, 2. Gastroenterites Infecciosas e complicações, 3. Anemia, 4. Deficiências 

nutricionais, 5. Infecções de ouvido, nariz e garganta, 6. Pneumonias 

bacterianas, 7. Asma, 8. Bronquites, 9. Hipertensão, 10. Angina, 11. Insuficiência 

cardíaca, 12. Diabetes mellitus, 13. Epilepsias, 14. Infecção no rim e trato 

urinário, 15. Infecção da pele e tecido subcutâneo, 16. Doença Inflamatória 

órgãos pélvicos femininos, 17. Síndrome da Rubéola Congênita. 

5º Passo: Em Arquivos, selecionar os arquivos RDGO*.DBC do(s) ano(s) e 

mês(es) desejado(s). 

6º Passo: Clicar em Executar. 

7º Passo: Salvar os dados em planilha. 

 

DENOMINADOR  

Total de internações clínicas de residentes 

 

Tabulação pelo TabWin: no diretório TabWin$ / TabWin / TabWin415 seguir os 

seguintes passos: 

-Repetir as seleções do 1º ao 4º passo, e realizar as seguintes seleções 

disponíveis a partir da letra “a”: 

a) Motivo Saída/Perm =11 Alta curado,12 Alta melhorado, 14 Alta a pedido, 15 

Alta com previsão de retorno p/acomp do paciente, 16 Alta por evasão, 18 Alta 

por outros motivos, 41 Óbito com DO fornecida pelo médico assistente, 42 Óbito 

com DO fornecida pelo IML, 43 Óbito com DO fornecida pelo SVO, 63 Alta da 

mãe/puérpera e óbito do recém-nascido, 64 Alta da mãe/puérpera com óbito 

fetal, 65 Óbito da gestante e do concepto, 66 Óbito da mãe/puérpera e alta do 

recém-nascido, 67 Óbito da mãe/puérpera e perman recém-nascido; 

b) Tipo de AIH = Normal;  
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c) Internações Clínicas de MC = Procedimentos obstétricos clínicos, Tratamentos 

clínicos e Diagnósticos e/ou Atendimentos de Urgência; 

d) Diag CID10 (Exceto Partos) = Todas as Causas (Exceto Partos). 

 

RESULTADO 

-Aplicar a fórmula. 

Área 

responsável 

Superintendência de Atenção Integral à Saúde (SAIS) 

Fone: (62) 3201.7027 

Elaborado em: 

03 dez 2021 

Elaborado por: Wisley Velasco. 
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1.5. Cobertura de pré-natal com 7 ou mais consultas (↑) 

 

Resumo Percentual de mulheres com filhos nascidos vivos com 07 (sete) ou mais 

consultas de pré-natal, na população residente em determinado espaço 

geográfico, no período considerado. 

Complemento -Mede a realização de consultas de pré-natal através das informações 

fornecidas pelas mulheres durante a assistência ao parto. 

-Sofre influência conforme a situação socioeconômica da pessoa, pela 

infraestrutura de prestação dos serviços e pelas políticas públicas adotadas. 

-Por ter origem no SINASC, este indicador reflete informação referente a todos 

os nascidos vivos, não estando restrito àqueles que fizeram o pré-natal através 

do SUS. 

-Exclui as ocorrências sem informação sobre o número de consultas 

realizadas. 

Usos -Contribuir na análise das condições de acesso e qualidade da assistência pré-

natal, em associação com outros indicadores como mortalidade materna e 

infantil. 

-Analisar variações geográficas e temporais na cobertura de pré-natal, 

identificando situações de desigualdade e tendências que demandem ações e 

estudos específicos. 

-Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas e ações 

de saúde voltadas para a atenção pré-natal, parto e saúde da criança. 

Limitações -Impossibilidade de efetuar comparações com o padrão mínimo de seis 

consultas de pré-natal estabelecido pelo Ministério da Saúde, em função do 

agrupamento do número de consultas no formulário de Declaração de Nascido 

Vivo. 

-Há possibilidade de equívoco da gestante ao informar o número de consultas. 

-Desconsidera, por restrição da fonte de dados, as consultas de pré-natal 

relativas a gestações que deram origem a natimortos e abortos. 

-A ocorrência de partos gemelares resulta em contagem cumulativa de 

mulheres. 

-A representatividade populacional do indicador pode estar comprometida nas 

áreas que apresentam insuficiente cobertura do sistema de informação sobre 

nascidos vivos. 

-Há possibilidade de nascidos vivos com óbito logo após o nascimento serem 

declarados como natimortos, subenumerando o total de nascidos vivos. 

-Falhas na alimentação da informação no SINASC podem interferir nos 

resultados e exigem cautela na interpretação. 

Fórmula (Nº de nascidos vivos de mulheres residentes, com 07 ou mais consultas de 

pré-natal / Nº total de nascidos vivos de mulheres residentes) X 100 

Parâmetro/ 

Meta 

-Indicador não constante no Plano Estadual de Saúde, PES/SES-GO 2020-

2023. 

-IDSUS: Indicador nº 03-Parâmetro “90% das mães com sete ou mais 

consultas de pré-natal”. 

Fonte -Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC). 

https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
http://idsus.saude.gov.br/detalhadas.html
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Referências -BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria de Consolidação nº 03, de 03 de 

outubro de 2017. 

-BRASIL. Fichas de Qualificação da RIPSA. 

-BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Índice de Desempenho do Sistema Único 

de Saúde (IDSUS). Fichas detalhadas dos indicadores. 

-CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE (CONASS). Nota 

Técnica: Indicadores universais do rol de diretrizes, objetivos, metas e 

indicadores – 2013-2015. 

-GOIÁS. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. Mapa da Saúde de Goiás. 

Tabulação/ 

Cálculo 

TABULAÇÃO 

Tabulação pelo TabWin: no diretório TabWin$ / TabWin / TabWin415  

 

NUMERADOR  

Nº de nascidos vivos de mulheres residentes, com 07 ou mais consultas de 

pré-natal 

1º Passo: Clicar em: Arquivo / Executar Tabulação 

2º Passo: Em Diretórios clicar em TabWin / SINASC. 

3º Passo: Em Arquivos de definição selecionar NASCIDO.DEF. 

4º Passo: Realizar as seguintes seleções: 

Tabulação levando-se em conta períodos iguais ou maiores que 01 mês ou 01 

ano de nascimentos: 

-Linha: UF Residência. 

-Coluna: Ano(s) ou Mês(es) do nascimento. 

-Incremento: Frequência. 

-Marcar: Suprimir linhas zeradas e suprimir colunas zeradas. 

-Seleções disponíveis: 

a) UF Residência = Goiás; 

b) Consultas = 7 e +; 

c) Ano do Nascimento = marcar o(s) ano(s) ou qualquer outro período 

desejado. 

5º Passo: Em Arquivos, selecionar os arquivos DNGO do(s) ano(s) desejado(s). 

6º Passo: Clicar em Executar. 

7º Passo: Salvar os dados em planilha. 

 

DENOMINADOR  

Nº total de nascidos vivos de mulheres residentes 

1º Passo: Clicar em: Arquivo / Executar Tabulação. 

2º Passo: Em Diretórios clicar em TabWin / SINASC. 

3º Passo: Em Arquivos de definição selecionar NASCIDO.DEF.  

4º Passo: Realizar as seguintes seleções: 

Tabulação levando-se em conta períodos iguais ou maiores que 01 mês ou 01 

ano de nascimentos. 

-Linha: UF Residência. 

-Coluna: Ano(s) ou Mês(es) do nascimento. 

-Incremento: Frequência. 

-Marcar: Suprimir linhas zeradas e suprimir colunas zeradas. 

-Seleções disponíveis: 

a) UF Residência = Goiás; 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0003_03_10_2017.html
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0003_03_10_2017.html
http://fichas.ripsa.org.br/2012/f-6/?l=pt_BR
http://idsus.saude.gov.br/detalhadas.html
http://idsus.saude.gov.br/detalhadas.html
https://www.conass.org.br/guiainformacao/notas_tecnicas/NT-6-PARTO-E-PRE-NATAL.pdf
https://www.conass.org.br/guiainformacao/notas_tecnicas/NT-6-PARTO-E-PRE-NATAL.pdf
https://www.conass.org.br/guiainformacao/notas_tecnicas/NT-6-PARTO-E-PRE-NATAL.pdf
https://mapadasaude.saude.go.gov.br/mobile.php
https://mapadasaude.saude.go.gov.br/mobile.php
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b) Ano do Nascimento = marcar o(s) ano(s) ou qualquer outro período 

desejado. 

5º Passo: Em Arquivos, selecionar os arquivos DNGO do(s) ano(s) desejado(s). 

6º Passo: Clicar em Executar. 

7º Passo: Salvar os dados em planilha. 

 

RESULTADO 

-Aplicar a fórmula. 

Área 

responsável 

Superintendência de Atenção Integral à Saúde (SAIS) 

Fone: (62) 3201.7027 

Elaborado em: 

03 dez 2021 

Elaborado por: Wisley Velasco. 
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1.6. Número de exames citopatológicos do colo do útero (Papanicolau) em mulheres de 25 a 
64 anos de idade (↑) 

 

Resumo Número de exames citopatológicos do colo do útero, realizados em mulheres 

residentes de 25 a 64 anos e registrados no SIA-SUS, em determinado espaço 

geográfico, no período considerado. 

Complemento -Expressa a quantidade de exames citopatológicos do colo de útero realizados 

em mulheres de 25-64 anos sobre o total de mulheres na mesma faixa etária. 

-Recomendação de 01 exame a cada três anos. 

Usos -Contribuir na avaliação da oferta de exames preventivos para câncer do colo 

do útero na população feminina. Trata-se de um proxy da cobertura dos 

exames. 

-Subsidiar o acompanhamento da ampliação e qualificação do acesso aos 

serviços de saúde. 

-Analisar variações geográficas e temporais no acesso a exames preventivos 

para o câncer do colo de útero da população feminina de 25-64 anos. 

-Contribuir na avaliação dos níveis de saúde e de desenvolvimento 

socioeconômico. 

-Identificar situações de desigualdade e tendências que demandem ações e 

estudos específicos. 

Limitações -Refere-se apenas à população que realiza o exame citopatológico no SUS. 

Por ser elaborado para um terço da população alvo, a avaliação de seu 

resultado é dependente da adesão à periodicidade trienal. 

-Considera o número de exames e não o de mulheres examinadas. 

Fórmula Nº absoluto de exames citopatológicos do colo de útero realizados em 

mulheres residentes da faixa etária de 25-64 anos 

Parâmetro/ 

Meta 

-Meta não constante no PES/SES-GO 2020-2023. 

-Obs.: Consta no PES/SES-GO 2020-2023  – Meta 1.3.6 da diretriz 1: “Razão 

de exames citopatológicos do colo do útero na faixa etária de 25 a 64 anos”, 

com linha de base de 0,3 em 2019, sendo 0,5 para 2020; 0,5 para 2021; 0,5 

para 2022 e 0,5 para 2023. 

-Indicador constante na Pactuação Interfederativa/SISPACTO como razão e 

com valores da série histórica nacional, mas sem que integre meta ou 

parâmetro. A rotina preconizada no rastreamento brasileiro, assim como nos 

países desenvolvidos, é a repetição do exame de Papanicolau a cada três 

anos, após dois exames normais consecutivos no intervalo de um ano, em 

mulheres de 25 a 64 anos. 

Fonte -Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA-SUS). 

Referências -BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Índice de Desempenho do Sistema Único 

de Saúde (IDSUS). Fichas detalhadas dos indicadores. 

-BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER 

JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA (INCA). Ficha Técnica de Indicadores das 

Ações de Controle do Câncer do Colo do Útero. Rio de Janeiro, 2014. 

-GOIÁS. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. Mapa da Saúde de Goiás. 

-GOIÁS. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. Plano Estadual de Saúde 

2020-2023. 

-PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA 2017-2021: Fichas de Indicadores. 

https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://ti.saude.rs.gov.br/bi/file/fichas.pdf
http://idsus.saude.gov.br/detalhadas.html
http://idsus.saude.gov.br/detalhadas.html
https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files/media/document/fichatecnicaindicadorescolo14.pdf#page=4
https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files/media/document/fichatecnicaindicadorescolo14.pdf#page=4
https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files/media/document/fichatecnicaindicadorescolo14.pdf#page=4
https://mapadasaude.saude.go.gov.br/mobile.php
https://mapadasaude.saude.go.gov.br/mobile.php
https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://ti.saude.rs.gov.br/bi/file/fichas.pdf
https://ti.saude.rs.gov.br/bi/file/fichas.pdf
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Tabulação/ 

Cálculo 

TABULAÇÃO 

Tabulação pelo TabWin: no diretório TabWin$ / TabWin / TabWin415 seguir os 

seguintes passos: 

1º Passo: Clicar em: Arquivo / Executar Tabulação. 

2º Passo: Em Diretórios clicar em TabWin / SIA / TABSIA_2008_. 

3º Passo: Em Arquivos de definição selecionar Produção_2008.DEF.  

4º Passo: Realizar as seguintes seleções: 

Tabulação levando-se em conta períodos iguais ou maiores que 01 mês ou 01 

ano de atendimentos: 

-Linha: UF Resid. 

-Coluna: Mês(es) ou Ano(s) de atendimento. 

-Conteúdo: Qtd. Apresentada. 

-Marcar: Suprimir linhas zeradas e suprimir colunas zeradas. 

-Seleções disponíveis: 

a) UF Resid = Goiás; 

b) Ano de Atendimento = marcar o(s) ano(s) ou qualquer outro período 

desejado; 

c) Sexo do Paciente: Feminino; 

d) Idade do Paciente: selecionar 25 a 64 anos; 

e) Procedimento[2008+ = selecionar os procedimentos abaixo: 

-0203010019 – EXAME CITOPATOLÓGICO CÉRVICO-VAGINAL 

/MICROFLORA; 

-0203010086 – EXAME CITOPATOLÓGICO CÉRVICO-VAGINAL 

/MICROFLORA – RASTREAMENTO 

5º Passo: Em Arquivos, selecionar os arquivos PAGO do(s) ano(s) e mês(es) 

desejado(s). 

6º Passo: Clicar em Executar.  

7º Passo: Salvar os dados em planilha. 

 

RESULTADO 

-Número de exames encontrados. 

Área 

responsável 

Superintendência de Atenção Integral à Saúde (SAIS) 

Fone: (62) 3201.7027 

Elaborado em: 

03 dez 2021 

Elaborado por: Wisley Velasco. 
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1.7. Número de exames de mamografia de rastreamento em mulheres de 50 a 69 anos de 
idade (↑) 

 

Resumo Número de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres 

residentes de 50-69 anos, registradas no SIA/SUS, em determinado espaço 

geográfico, no período considerado. 

Complemento -Expressa a quantidade de exames de mamografias de rastreamento em 

mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos de idade. 

-Recomendação de 01 exame a cada dois anos. 

Usos -Possibilita avaliar o acesso à mamografia de rastreamento entre as mulheres 

de 50 a 69 anos. É utilizado como proxy da cobertura. 

-Analisar variações geográficas e temporais no acesso aos exames de 

mamografia de rastreamento na população feminina de 50-69 anos. 

-Identificar situações de desigualdade e tendências que demandem ações e 

estudos específicos. 

Limitações -Este indicador se refere a exames realizados e não mulheres examinadas, 

podendo contabilizar mais de uma vez a mesma mulher que tenha realizado 

mais de um exame no período de dois anos. 

-Alguns cuidados devem ser observados na análise, pois uma razão elevada de 

mamografias para a população alvo não significa necessariamente boa 

cobertura, mas a capacidade da rede de ofertar o exame. 

-Para análise do resultado do indicador, seria interessante obter informações 

sobre a periodicidade de realização do exame e/ou a cobertura da saúde 

suplementar. Assim, seria possível avaliar se parte significativa das mulheres 

repete o exame fora da periodicidade recomendada e se parcela representativa 

dos exames em uma determinada localidade são feitos pelo sistema privado de 

saúde. Estas informações complementares auxiliariam a compreender o 

significado do resultado obtido. 

Fórmula Nº absoluto de exames de mamografias de rastreamento em mulheres 

residentes de 50 a 69 anos de idade 

Parâmetro/ 

Meta 

-Indicador não constante no PES/SES-GO 2020-2023. 

Obs.: Consta no PES/SES-GO 2020-2023  – Meta 1.3.7 da diretriz 1: “Razão de 

exames de rastreamento de câncer de mama na faixa etária de 50 a 69 anos”, 

com linha de base de 0,2 em 2019, sendo 0,5 para 2020; 0,5 para 2021; 0,5 

para 2022 e 0,5 para 2023. 

-Indicador constante na Pactuação Interfederativa/SISPACTO como razão e 

com valores da série histórica nacional, mas sem que integre meta ou 

parâmetro. Preconiza-se a realização da mamografia em mulheres de 50 a 69 

anos de 02 em 02 anos. 

Fonte -Sistema de Informações Ambulatoriais SIA-SUS. 

Referências -BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER 

JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA (INCA). Ficha Técnica de Indicadores 

Relativos às Ações de Controle do Câncer de Mama. Rio de Janeiro, 2014. 

-GOIÁS. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. Mapa da Saúde de Goiás. 

GOIÁS. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. Plano Estadual de Saúde 

2020-2023. 

-PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA 2017-2021: Fichas de Indicadores. 

https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://ti.saude.rs.gov.br/bi/file/fichas.pdf
https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files/media/document/ficha-tecnica-indicadores-mama-2014.pdf
https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files/media/document/ficha-tecnica-indicadores-mama-2014.pdf
https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files/media/document/ficha-tecnica-indicadores-mama-2014.pdf
https://mapadasaude.saude.go.gov.br/mobile.php
https://mapadasaude.saude.go.gov.br/mobile.php
https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://ti.saude.rs.gov.br/bi/file/fichas.pdf
https://ti.saude.rs.gov.br/bi/file/fichas.pdf
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Tabulação/ 

Cálculo 

TABULAÇÃO 

Tabulação pelo TabWin: no diretório TabWin$ / TabWin / TabWin415 seguir os 

seguintes passos: 

1º Passo: Clicar em: Arquivo / Executar Tabulação. 

2º Passo: Em Diretórios clicar em TabWin / SIA / TABSIA_2008_. 

3º Passo: Em Arquivos de definição selecionar Produção_2008.DEF.  

4º Passo: Realizar as seguintes seleções: 

Tabulação levando-se em conta períodos iguais ou maiores que 01 mês ou 01 

ano de atendimentos: 

-Linha: UF Resid. 

-Coluna: Mês(es) ou Ano(s) de atendimento. 

-Conteúdo: Qtd. Apresentada. 

-Marcar: Suprimir linhas zeradas e suprimir colunas zeradas. 

-Seleções disponíveis: 

a) UF Resid = Goiás; 

b) Ano de Atendimento = marcar o(s) ano(s) ou qualquer outro período 

desejado; 

c) Sexo do Paciente: Feminino; 

d) Idade do Paciente: selecionar 50 a 69 anos; 

e) Procedimento[2008+ = selecionar o procedimento abaixo: 

      -0204030188 – MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO 

5º Passo: Em Arquivos, selecionar os arquivos PAGO do(s) ano(s) e mês(es) 

desejados. 

6º Passo: Clicar em Executar. 

7º Passo: Salvar os dados em planilha. 

 

RESULTADO 

-Número de exames encontrados. 

Área 

responsável 

Superintendência de Atenção Integral à Saúde (SAIS) 

Fone: (62) 3201.7027 

Elaborado em: 

03 dez 2021 

Elaborado por: Wisley Velasco. 
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1.8. Proporção de gravidez na adolescência (10-19 anos) (↓) 

 

Resumo Percentual de nascidos vivos de mães residentes na faixa etária de 10-19 anos, 
na população feminina residente em determinado espaço geográfico, no 
período considerado. 

Complemento -Indica a proporção de nascidos vivos de mães na faixa etária de 10-19 anos 
em relação ao total de nascidos vivos de mães em todas as faixas etárias. 
-A idade materna pode estar associada a condições de risco para o recém-
nascido, tais como a prematuridade e o baixo peso ao nascer, que tendem a 
ser mais frequentes nos nascidos de mães nos dois extremos da distribuição 
etária. 

Usos -Monitorar a tendência da gravidez de adolescentes de 10 a 19 anos. 
-Oferecer subsídios sobre a frequência da gravidez precoce, que pode ser 
analisada em relação às condições sociais e econômicas da população. 
-Contribuir na avaliação dos níveis de saúde infantil e dos fatores 
socioeconômicos e culturais que intervêm na ocorrência da gravidez. 
-Analisar variações geográficas e temporais na cobertura de pré-natal, 
identificando situações de desigualdade e tendências que demandem ações e 
estudos específicos. 
-Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas e ações 
de saúde voltadas para a promoção da saúde sexual e saúde reprodutiva de 
adolescentes. 

Limitações -É influenciada pela estrutura etária da população feminina e pelo padrão de 
fecundidade. 
-As proporções observadas para determinado grupo etário de mães podem 
depender da frequência de nascidos vivos em outros grupos etários. A 
proporção de nascimentos em um grupo etário pode aumentar, mesmo que a 
natalidade esteja caindo neste grupo. Isto ocorrerá se a queda na natalidade for 
maior nos demais grupos etários. 
-Deve ser usado em associação com informações adicionais, entre as quais a 
taxa específica de fecundidade. 
-A base de dados de nascidos vivos utilizada para a produção do indicador 
pode apresentar problemas de cobertura populacional em determinadas áreas 
geográficas. 

Fórmula Nº de nascidos vivos de mães adolescentes, residentes, de 10 a 19 anos / Nº 
de nascidos vivos de mães residentes no mesmo local e período) X 100 

Parâmetro/ 
Meta 

-PES/SES-GO 2020-2023 – Meta 1.8.2 da diretriz 1: “Reduzir em 4 pontos 
percentuais a proporção de gravidez na adolescência no estado de Goiás”, com 
linha de base de 17% em 2019, sendo 16% para 2020; 15% para 2021; 14% 
para 2022 e 13% para 2023. 

Fonte -Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC). 

Referências -BRASIL. Fichas de Qualificação da RIPSA. 
-GOIÁS. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. Plano Estadual de Saúde 
2020-2023. 
-PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA 2017-2021: Fichas de Indicadores.  

Tabulação/ 
Cálculo 

TABULAÇÃO 

Tabulação pelo TabWin: no diretório TabWin$ / TabWin / TabWin415 seguir os 
seguintes passos: 
 
NUMERADOR  
Nº de nascidos vivos de mães adolescentes, residentes, de 10 a 19 anos 

 

https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
http://fichas.ripsa.org.br/2012/g-15/?l=pt_BR
https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://ti.saude.rs.gov.br/bi/file/fichas.pdf
https://ti.saude.rs.gov.br/bi/file/fichas.pdf
https://ti.saude.rs.gov.br/bi/file/fichas.pdf
https://ti.saude.rs.gov.br/bi/file/fichas.pdf
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1º Passo: Clicar em: Arquivo / Executar Tabulação 

2º Passo: Em Diretórios clicar em TabWin / SINASC. 
3º Passo: Em Arquivos de definição selecionar NASCIDO.DEF.  
4º Passo: Realizar as seguintes seleções: 
Tabulação levando-se em conta períodos iguais ou maiores que 01 mês ou 01 
ano de nascimentos: 
-Linha: UF Resid. 
-Coluna: Mês(es) ou Ano(s) de nascimento. 
-Incremento: Frequência. 
-Marcar: Suprimir linhas zeradas e suprimir colunas zeradas. 
-Seleções disponíveis: 
a) UF Residência = Goiás; 
b) Fx Etária 11 = 10 a 19; 
c) Ano do Nascimento = marcar o(s) ano(s) ou qualquer outro período 
desejado. 
5º Passo: Em Arquivos selecionar os arquivos DNGO dos anos e meses 
desejados. 
6º Passo: Clicar em Executar. 
7º Passo: Salvar os dados em planilha. 
 
DENOMINADOR  
Nº de nascidos vivos de mães residentes no mesmo local e período 

 
1º Passo: Clicar em: Arquivo / Executar Tabulação 

2º Passo: Em Diretórios clicar em TabWin / SINASC. 
3º Passo: Em Arquivos de definição selecionar NASCIDO.DEF.  
4º Passo: Realizar as seguintes seleções: 
Tabulação levando-se em conta períodos iguais ou maiores que 01 mês ou 01 
ano de nascimentos: 
-Linha: UF Resid. 
-Coluna: Mês(es) ou Ano(s) de nascimento. 
-Incremento: Frequência. 
-Marcar: Suprimir linhas zeradas e suprimir colunas zeradas. 
-Seleções disponíveis: 
a) UF Residência = Goiás; 
b) Ano do Nascimento = marcar o(s) ano(s) ou qualquer outro período 
desejado. 
5º Passo: Em Arquivos, selecionar os arquivos DNGO dos anos e meses 
desejados. 
6º Passo: Clicar em Executar. 
7º Passo: Salvar os dados em planilha. 
 
RESULTADO 

-Aplicar a fórmula. 

Área 
responsável 

Superintendência de Atenção Integral à Saúde (SAIS) 
Fone: (62) 3201.7027 

Elaborado em: 
03 dez 2021 

Elaborado por: Wisley Velasco. 
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1.9. Razão de exames citopatológicos do colo do útero (Papanicolau) em mulheres de 25 a 
64 anos de idade (↑) 

 

Resumo Razão de exames citopatológicos do colo do útero realizados em mulheres 

residentes de 25 a 64 anos, em determinado espaço geográfico, no período 

considerado. 

Complemento -Expressa a distribuição percentual da população feminina de 25 a 64 anos que 

realizou exames citopatológicos do colo de útero. 

-Recomendação de 01 exame a cada três anos. 

Usos -Contribuir na avaliação da oferta de exames preventivos para câncer do colo 

do útero na população feminina. Trata-se de um proxy da cobertura dos 

exames. 

-Subsidiar o acompanhamento da ampliação e qualificação do acesso aos 

serviços de saúde. 

-Analisar variações geográficas e temporais no acesso a exames preventivos 

para o câncer do colo de útero da população feminina de 25-64 anos. 

-Contribuir na avaliação dos níveis de saúde e de desenvolvimento 

socioeconômico. 

-Identificar situações de desigualdade e tendências que demandem ações e 

estudos específicos. 

Limitações -Refere-se apenas à população que realiza o exame citopatológico no SUS. Por 

ser elaborado para um terço da população alvo, a avaliação de seu resultado é 

dependente da adesão à periodicidade trienal. 

-Considera o número de exames e não o de mulheres examinadas. 

Fórmula Nº exames de citopatológicos do colo do útero realizados em mulheres 

residentes da faixa etária de 25-64 anos / (População feminina na mesma faixa 

etária / 3) 

Parâmetro/ 

Meta 

-PES/SES-GO 2020-2023  – Meta 1.3.6 da diretriz 1: “Razão de exames 

citopatológicos do colo do útero na faixa etária de 25 a 64 anos”, com linha de 

base de 0,3 em 2019, sendo 0,5 para 2020; 0,5 para 2021; 0,5 para 2022 e 0,5 

para 2023. 

-Indicador constante na Pactuação Interfederativa/SISPACTO com valores da 

série histórica nacional, mas sem que integre meta ou parâmetro. A rotina 

preconizada no rastreamento brasileiro, assim como nos países desenvolvidos, 

é a repetição do exame de Papanicolau a cada três anos, após dois exames 

normais consecutivos no intervalo de um ano, em mulheres de 25 a 64 anos. 

Fonte -Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA-SUS). 

-DATASUS (IBGE). 

Referências -BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Índice de Desempenho do Sistema Único 

de Saúde (IDSUS). Fichas detalhadas dos indicadores. 

-BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER 

JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA (INCA). Ficha Técnica de Indicadores das 

Ações de Controle do Câncer do Colo do Útero. Rio de Janeiro, 2014. 

-GOIÁS. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. Mapa da Saúde de Goiás.  

-GOIÁS. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. Plano Estadual de Saúde 

2020-2023. 

-PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA 2017-2021: Fichas de Indicadores. 

https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://ti.saude.rs.gov.br/bi/file/fichas.pdf
https://datasus.saude.gov.br/populacao-residente#_blank
http://idsus.saude.gov.br/detalhadas.html
http://idsus.saude.gov.br/detalhadas.html
https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files/media/document/fichatecnicaindicadorescolo14.pdf#page=4
https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files/media/document/fichatecnicaindicadorescolo14.pdf#page=4
https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files/media/document/fichatecnicaindicadorescolo14.pdf#page=4
https://mapadasaude.saude.go.gov.br/mobile.php
https://mapadasaude.saude.go.gov.br/mobile.php
https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://ti.saude.rs.gov.br/bi/file/fichas.pdf
https://ti.saude.rs.gov.br/bi/file/fichas.pdf
https://ti.saude.rs.gov.br/bi/file/fichas.pdf
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Tabulação/ 

Cálculo 

TABULAÇÃO 

 

NUMERADOR  

Nº exames de citopatológicos do colo do útero realizados em mulheres 

residentes da faixa etária de 25-64 anos 

 

Tabulação pelo TabWin: no diretório TabWin$ / TabWin / TabWin415 seguir os 

seguintes passos: 

1º Passo: Clicar em: Arquivo / Executar Tabulação. 

2º Passo: Em Diretórios clicar em TabWin / SIA / TABSIA_2008_. 

3º Passo: Em Arquivos de definição selecionar Produção_2008.DEF.  

4º Passo: Realizar as seguintes seleções: 

Tabulação levando-se em conta períodos iguais ou maiores que 01 mês ou 01 

ano de atendimentos: 

-Linha: UF Resid. 

-Coluna: Mês(es) ou Ano(s) de atendimento. 

-Conteúdo: Qtd. Apresentada. 

-Marcar: Suprimir linhas zeradas e suprimir colunas zeradas. 

-Seleções disponíveis: 

a) UF Resid = Goiás; 

b) Ano de Atendimento = marcar o(s) ano(s) ou qualquer outro período 

desejado; 

c) Sexo do Paciente: Feminino; 

d) Idade do Paciente: selecionar 25 a 64 anos; 

e) Procedimento[2008+ = selecionar os procedimentos abaixo: 

      -0203010019 – EXAME CITOPATOLÓGICO CERVICO-

VAGINAL/MICROFLORA; 

     -0203010086 – EXAME CITOPATOLÓGICO CÉRVICO-

VAGINAL/MICROFLORA – RASTREAMENTO. 

5º Passo: Em Arquivos, selecionar os arquivos PAGO do(s) ano(s) e mês(es) 

desejados. 

6º Passo: Clicar em Executar. 

7º Passo: Salvar os dados em planilha. 

 

DENOMINADOR  

População feminina na mesma faixa etária / 3 

 

1º Passo: Abrir o site do DATASUS. 

-Usar o dado oficial mais atualizado e disponível: 

a) Para os níveis geográficos Brasil e Estados: IBGE - “Projeção da população 

das Unidades da Federação por sexo e grupos de idade 2000-2030”, disponível 

no DATASUS; 

-Em caso dos demais níveis geográficos (município, região ou macrorregião de 

saúde) utilizar o último dado oficial disponível, que no momento é “Estudo de 

Estimativas populacionais por município, sexo e idade – 2000-2020” disponível 

no DATASUS. 

2º Passo: Realizar as seguintes seleções: 

-Linha: Unidade da Federação ou outro nível geográfico. 

-Coluna: Ano. 

https://datasus.saude.gov.br/populacao-residente
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-Conteúdo: População residente. 

Em períodos disponíveis: 

-Selecionar o(s) ano(s) desejado(s). 

Em seleções disponíveis: 

-Exemplo: Unidade da Federação = Goiás; 

-Sexo = Feminino; 

-Faixa etária = 25 a 64 anos; 

-Clicar em Mostra ao final da página. 

-Clicar em COPIA COMO .CSV. 

 

CÁLCULO (Denominador) 

-Dividir a população encontrada por 3. 

 

RESULTADO 

-Aplicar a fórmula. 

Área 

responsável 

Superintendência de Atenção Integral à Saúde (SAIS) 

Fone: (62) 3201.7027 

Elaborado em: 

03 dez 2021 

Elaborado por: Wisley Velasco. 

  



 

26 

A 
T 
E 
N 
Ç 
Ã 
O 

1.10. Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 
anos de idade (↑) 

 

Resumo Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres 

residentes de 50-69 anos, em determinado espaço geográfico, no período 

considerado. 

Complemento -Expressa a distribuição percentual da população feminina de 50 a 69 anos que 

realizou exames de mamografia de rastreamento. 

-Recomendação de 01 exame a cada dois anos. 

Usos -Possibilita avaliar o acesso à mamografia de rastreamento entre as mulheres 

de 50 a 69 anos. É utilizado como proxy da cobertura. 

-Analisar variações geográficas e temporais no acesso aos exames de 

mamografia de rastreamento na população feminina de 50-69 anos. 

-Identificar situações de desigualdade e tendências que demandem ações e 

estudos específicos. 

Limitações -Este indicador se refere a exames realizados e não mulheres examinadas, 

podendo contabilizar mais de uma vez a mesma mulher que tenha realizado 

mais de um exame no período de dois anos. 

-Alguns cuidados devem ser observados na análise, pois uma razão elevada de 

mamografias para a população alvo não significa necessariamente boa 

cobertura, mas a capacidade da rede de ofertar o exame. 

-Para análise do resultado do indicador, seria interessante obter informações 

sobre a periodicidade de realização do exame e/ou a cobertura da saúde 

suplementar. Assim, seria possível avaliar se parte significativa das mulheres 

repete o exame fora da periodicidade recomendada e se parcela representativa 

dos exames em uma determinada localidade são feitos pelo sistema privado de 

saúde. Estas informações complementares auxiliariam a compreender o 

significado do resultado obtido. 

Fórmula Nº de mamografias de rastreamento em mulheres residentes de 50 a 69 anos 

de idade  / (População na mesma faixa etária / 2) 

Parâmetro/ 

Meta 

-PES/SES-GO 2020-2023  – Meta 1.3.7 da diretriz 1: “Razão de exames de 

rastreamento de câncer de mama na faixa etária de 50 a 69 anos”, com linha 

de base de 0,2 em 2019, sendo 0,5 para 2020; 0,5 para 2021; 0,5 para 2022 e 

0,5 para 2023. 

-Indicador constante na Pactuação Interfederativa/SISPACTO com valores da 

série histórica nacional, mas sem que integre meta ou parâmetro. “A 

mamografia e o exame clínico das mamas (ECM) são os métodos preconizados 

para o rastreamento de câncer de mama na rotina de atenção integral à saúde 

da mulher. Preconiza-se a realização da mamografia em mulheres de 50 a 69 

anos de 02 em 02 anos.” 

Fonte -Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA-SUS). 

-DATASUS (IBGE). 

Referências -BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER 

JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA (INCA). Ficha Técnica de Indicadores 

Relativos às Ações de Controle do Câncer de Mama. Rio de Janeiro, 2014. 

-GOIÁS. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. Mapa da Saúde de Goiás. 

https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://ti.saude.rs.gov.br/bi/file/fichas.pdf
https://datasus.saude.gov.br/populacao-residente#_blank
https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files/media/document/ficha-tecnica-indicadores-mama-2014.pdf
https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files/media/document/ficha-tecnica-indicadores-mama-2014.pdf
https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files/media/document/ficha-tecnica-indicadores-mama-2014.pdf
https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files/media/document/ficha-tecnica-indicadores-mama-2014.pdf
https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files/media/document/ficha-tecnica-indicadores-mama-2014.pdf
https://mapadasaude.saude.go.gov.br/mobile.php
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-GOIÁS. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. Plano Estadual de Saúde 

2020-2023. 

-PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA 2017-2021: Fichas de Indicadores. 

Tabulação/ 

Cálculo 

TABULAÇÃO 

 

NUMERADOR  

Nº de mamografias de rastreamento em mulheres residentes de 50 a 69 anos 

de idade 

 

Tabulação pelo TabWin: no diretório TabWin$ / TabWin / TabWin415 seguir os 

seguintes passos: 

1º Passo: Clicar em: Arquivo / Executar Tabulação. 

2º Passo: Em Diretórios clicar em TabWin / SIA / TABSIA_2008_. 

3º Passo: Em Arquivos de definição selecionar Produção_2008.DEF.  

4º Passo: Realizar as seguintes seleções: 

Tabulação levando-se em conta períodos iguais ou maiores que 01 mês ou 01 

ano de atendimentos: 

-Linha: UF Resid. 

-Coluna: Mês(es) ou Ano(s) de atendimento. 

-Conteúdo: Qtd. Apresentada. 

-Marcar: Suprimir linhas zeradas e suprimir colunas zeradas. 

-Seleções disponíveis: 

a) UF Resid = Goiás; 

b) Ano de Atendimento = marcar o(s) ano(s) ou qualquer outro período 

desejado; 

c) Sexo do Paciente: Feminino; 

d) Idade do Paciente: selecionar 50 a 69 anos; 

e) Procedimento[2008+ = selecionar o procedimento abaixo: 

      -0204030188 – MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO. 

5º Passo: Em Arquivos, selecionar os arquivos PAGO dos anos e meses 

desejados. 

6º Passo: Clicar em Executar. 

7º Passo: Salvar os dados em planilha. 

 

DENOMINADOR  

População na mesma faixa etária / 2 

 

1º Passo: Abrir o site do DATASUS. 

-Usar o dado oficial mais atualizado e disponível: 

a) Para os níveis geográficos Brasil e Estados: IBGE - “Projeção da população 

das Unidades da Federação por sexo e grupos de idade 2000-2030”, disponível 

no DATASUS; 

-Em caso dos demais níveis geográficos (município, região ou macrorregião de 

saúde) utilizar o último dado oficial disponível, que no momento é “Estudo de 

Estimativas populacionais por município, sexo e idade – 2000-2020” disponível 

no DATASUS. 

2º Passo: Realizar as seguintes seleções: 

-Linha: Unidade da Federação ou outro nível geográfico. 

-Coluna: Ano. 

https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://ti.saude.rs.gov.br/bi/file/fichas.pdf
https://ti.saude.rs.gov.br/bi/file/fichas.pdf
https://datasus.saude.gov.br/populacao-residente
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-Conteúdo: População residente. 

Em períodos disponíveis: 

-Selecionar o(s) ano(s) desejado(s). 

Em seleções disponíveis: 

-Exemplo: Unidade da Federação = Goiás; 

-Sexo = Feminino; 

-Faixa etária = 50 a 69 anos. 

-Clicar em Mostra ao final da página. 

-Clicar em COPIA COMO .CSV. 

 

CÁLCULO (Denominador) 

-Dividir a população encontrada por 2. 

 

RESULTADO 

-Aplicar a fórmula. 

Área 

responsável 

Superintendência de Atenção Integral à Saúde (SAIS) 

Fone: (62) 3201.7027 

Elaborado em: 

03 dez 2021 

Elaborado por: Wisley Velasco. 
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1.11. Taxa de Readmissão Hospitalar (em até 29 dias/29 dias) 

 

Resumo Indicador que mensura a taxa de pacientes que retornaram ao hospital em até 29 
dias desde a última vez que deixaram a unidade hospitalar após a primeira 
admissão.  

Complemento -Avalia a capacidade progressiva do serviço em prestar assistência de forma 

tão eficaz quanto possível (qualidade da assistência), evitando reincidência de 

internação visto que, quanto menor for a readmissão potencialmente evitável, 

melhor é considerado o atendimento prestado pela unidade hospitalar.  

-Readmissões desnecessárias indicam elementos disfuncionais no sistema de 

saúde, acarretam riscos indevidos aos pacientes e custos desnecessários ao 

sistema.  

-Permite o monitoramento de acesso inadequado ou excessivo às internações 

hospitalares, bem como dos resultados e ações gerenciais das unidades de 

saúde, auxiliando na alocação de recurso, garantia de acesso e oferta 

adequada de serviços e ações de saúde.  

Usos -Avaliar a qualidade da assistência e o acesso às internações hospitalares, bem 
como o fornecimento de informações adequadas e orientações aos pacientes no 
processo de alta hospitalar.  

Limitações -Gerenciamento do quadro clínico dos pacientes, bem como transição com 
continuidade do cuidado no processo pós alta hospitalar. 

Fórmula (Número de pacientes readmitidos entre 0 e 29 dias da última alta hospitalar / 
Número total de internações hospitalares) x 100  

Parâmetro/ 

Meta 

≤20% 

Fonte -Mapa diário de registro de pacientes readmitidos entre 0 e 29 dias da última 

alta hospitalar, da Unidade de Saúde.  

-Procedimento de tabulação elaborado pela GERAT/SAIS/SES, em 28/10/2021. 

Referências -Indicadores de Saúde – Elementos conceituais e práticos. OPAS – OMS, 

escritório Regional para as Américas. 

-Portaria Nº 1.839, de 27 de Julho de 2020. 

Tabulação/ 

Cálculo 

Considerando que não se trata de dados inseridos em Sistemas de Informação 

em Saúde, a base de dados deve ser planilha própria da Unidade de registro 

mensal do número de pacientes que retornaram ao hospital em até 29 dias 

desde a última vez que deixaram a unidade hospitalar após a primeira admissão 

(readmissão por reincidência), conforme definido nos Contratos de 

Gestão/Indicadores de Desempenho.  

Desta forma, a tabulação deverá seguir os seguintes passos: 

 

NUMERADOR  

Número de pacientes readmitidos entre 0 e 29 dias da última alta hospitalar 

 

1º Passo: Buscar nos registros da Unidade os valores do número de pacientes 

readmitidos entre 0 e 29 dias da última alta hospitalar. 

https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=45251-indicadores-saude-elementos-conceituais-e-praticos-251&category_slug=health-analysis-metrics-evidence-9907&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=45251-indicadores-saude-elementos-conceituais-e-praticos-251&category_slug=health-analysis-metrics-evidence-9907&Itemid=270&lang=pt
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2020/prt1839_28_07_2020.html
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2º Passo: Somar os valores diários para obter o valor mensal de pacientes 

readmitidos entre 0 e 29 dias da última alta hospitalar. 

3º Passo: Salvar a planilha.  

 

DENOMINADOR  

Número total de internações hospitalares 

 

1º Passo: Buscar nos registros da Unidade os valores do número total de 

internações hospitalares. 

2º Passo: Somar os valores diários para obter o valor mensal de internações 

hospitalares. 

3º Passo: Salvar a planilha.  

 

RESULTADO  

-Aplicar a fórmula. 

Área 

responsável 

Superintendência de Atenção Integral à Saúde (SAIS) 

Gerência de Atenção Terciária  

Fone: (62) 3201.7082 

Email:geratsais.saude@goias.gov.br 

Elaborado em:  

03 dez 2021 

Elaborado por: Gerência de Atenção Terciária. 
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1.12. Taxa de Readmissão em UTI (48 horas) 

 

Resumo Indicador que mensura a taxa de pacientes que retornaram à UTI do mesmo 
hospital em até 48 horas desde a última vez que deixaram a UTI da unidade 
hospitalar após a primeira admissão.  

Complemento -Trata-se de indicador de qualidade da assistência e pode refletir a qualidade de 

cuidado baixa e/ou altas precoces da UTI.  

-Quanto menor for a readmissão potencialmente evitável, melhor é considerado 

o atendimento prestado pela unidade hospitalar.  

-Permite avaliar a qualidade da assistência, monitorar o acesso inadequado ou 

excessivo às admissões em UTI, prevenir riscos indevidos aos pacientes e 

custos desnecessários ao sistema, bem como monitorar resultados e ações 

gerenciais das unidades de saúde, auxiliando na alocação de recurso, garantia 

de acesso e oferta adequada de serviços e ações de saúde.  

Usos -Avaliar a qualidade da assistência e o acesso às internações em UTI, bem como 
o fornecimento de informações adequadas e orientações aos pacientes no 
processo de alta da UTI.   

Limitações -Existência de estratégia para melhorar o gerenciamento do quadro clínico dos 
pacientes, bem como alcançar e operacionalizar a transição com continuidade do 
cuidado no processo de transferência do paciente de leitos complementares para 
leitos gerais. 

Fórmula Número de retornos em até 48 horas / Número de saídas da UTI, por alta x 100 

Parâmetro/ 

Meta 

<5% 

Fonte -Mapa diário de registro de readmissão em UTI em até 48 horas, na Unidade de 

Saúde. 

-Procedimento de tabulação elaborado pela GERAT/SAIS/SES, em 28/10/2021. 

Referências - Indicadores de Saúde – Elementos conceituais e práticos. OPAS – OMS, 

escritório Regional para as Américas. 

- Portaria Nº 1.839, de 27 de Julho de 2020. 

Tabulação/ 

Cálculo 

Considerando que não se trata de dados inseridos em Sistemas de Informação 

em Saúde, a base de dados deve ser planilha própria da Unidade de registro 

mensal do número de readmissão em UTI em até 48 horas, conforme definido 

nos Contratos de Gestão/Indicadores de Desempenho.  

Desta forma, a tabulação deverá seguir os seguintes passos: 

 

NUMERADOR  

Número de readmissão em UTI da unidade de saúde em até 48 horas. 

 

1º Passo: Buscar nos registros da Unidade os valores do número de pacientes 

readmitidos em UTI em até 48 horas. 

2º Passo: Somar os valores diários para obter o valor mensal de pacientes 

readmitidos em UTI da Unidade em até 48 horas. 

3º Passo: Salvar a planilha.  

 

DENOMINADOR  

Número de saídas da UTI, por alta 

https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=45251-indicadores-saude-elementos-conceituais-e-praticos-251&category_slug=health-analysis-metrics-evidence-9907&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=45251-indicadores-saude-elementos-conceituais-e-praticos-251&category_slug=health-analysis-metrics-evidence-9907&Itemid=270&lang=pt
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2020/prt1839_28_07_2020.html
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1º Passo: Buscar nos registros da Unidade os valores do número de saídas da 

UTI, por alta. 

2º Passo: Somar os valores diários para obter o valor mensal de saídas da UTI 

da unidade de saúde.  

3º Passo: Salvar a planilha.  

 

RESULTADO  

-Aplicar a fórmula. 

Área 

responsável 

Superintendência de Atenção Integral à Saúde (SAIS) 

Gerência de Atenção Terciária  

Fone: (62) 3201.7082 

Email:geratsais.saude@goias.gov.br 

Elaborado em:  

03 dez 2021 

Elaborado por: Gerência de Atenção Terciária. 
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1.13. Razão do quantitativo de consultas ofertadas (Hospitais e Policlínicas)  

 

Resumo Indicador que mensura o número de consultas ofertadas em relação ao número 
de consultas propostas de acordo com as metas da unidade de saúde. 

Complemento -Permite avaliar a adequação do volume da produção de consultas médicas em 

relação às necessidades da população, subsidiando processos de 

planejamento, gestão e avaliação voltados para a assistência médica nas 

unidades de saúde.  

-Trata-se de indicador de qualidade da assistência e pode fornecer uma 

estimativa da capacidade da unidade de saúde em prestar assistência médica 

individual à população.  

-As consultas médicas consideradas no cálculo desse indicador se referem não 

só às consultas médicas de cuidado continuado, como também aos 

atendimentos médicos à demanda agendada e imediata (de urgência). 

Usos Avaliar a qualidade da assistência e a adequação do volume da produção de 
consultas médicas em relação às necessidades da população, analisando sua 
suficiência em relação ao esperado e sua relação com a demanda espontânea, 
visando à integralidade do cuidado.  

Limitações -Dificuldade no monitoramento e inconsistência dos dados informados pelas 

equipes, com vistas ao acompanhamento da evolução de resultados, 

negociação/contratualização de metas, definição de prioridades de apoio 

institucional e educação permanente, assim como assessoramento à gestão;  

-Apoio institucional insuficiente para a melhoria do acesso dos usuários, assim 

como do vínculo e continuidade do cuidado. 

-Profissionais de saúde das unidades de saúde não capacitados para a 

qualificação dos atendimentos, dificultando a promoção de segurança e 

resolubilidade do profissional nessas ações e da confiança e satisfação da 

população com o trabalho da equipe; 

-Dificuldade na disponibilidade de equipamentos, insumos e medicamentos para 

o atendimento de qualidade. 

Fórmula Número de consultas ofertadas / número de consultas propostas nas metas da 

unidade x 100 

Parâmetro/ 

Meta 

1 

Fonte -Sistema de Internações Hospitalares do SUS (TabWin – SIA/SUS) – 

https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-TabWin/; 

-Mapa diário de registro de consultas propostas nas metas da Unidade de 

Saúde (conforme Contrato de Gestão). 

Referências -Indicadores de Saúde – Elementos conceituais e práticos. OPAS – OMS, 

escritório Regional para as Américas. 

-Portaria Nº 1.839, de 27 de Julho de 2020. 

Tabulação/ 

Cálculo 

TABULAÇÃO PELO TABWIN 

No diretório TabWin$ / TabWin / TabWin415 seguir os seguintes passos: 

 

 

 

https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-TabWin/
https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-TabWin/
https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-TabWin/
https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-TabWin/
https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-TabWin/
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=45251-indicadores-saude-elementos-conceituais-e-praticos-251&category_slug=health-analysis-metrics-evidence-9907&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=45251-indicadores-saude-elementos-conceituais-e-praticos-251&category_slug=health-analysis-metrics-evidence-9907&Itemid=270&lang=pt
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2020/prt1839_28_07_2020.html
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NUMERADOR  

Número de consultas ofertadas 

 

1º Passo: Clicar em: Arquivo/Executar Tabulação. 

2º Passo: Em “Diretórios” clicar em TabWin/SIA/ TAB_SIA_08-. 

3º Passo: Em “Arquivos de definição” selecionar ou dar dois cliques em 

Produção_DEF e clicar em abre DEF. Estará aberta a tela de tabulação. 

4º Passo: Realizar as seguintes seleções: 

Tabulação levando-se em conta períodos iguais ou maiores que 01 mês ou 01 

ano de atendimento: 

-Linha: Unid da Federação de Ocorrência (ou espaço geográfico desejado). 

-Coluna: Ano ou Mês de saída. 

-Incremento: Frequência. 

-Marcar: Suprimir linhas zeradas e Suprimir colunas zeradas. 

-Seleções disponíveis: 

a) Estabel-CNES-GO = Incluir/Localizar categoria - consulta = selecionar 

estabelecimento  

b) Procedimento [2008+ = Incluir/Localizar categoria - consulta = selecionar 

todas as opções; 

5º Passo: Em “Arquivos”, selecionar os arquivos RDGO*.DBC do(s) ano(s) e 

mês(es) desejado(s). 

6º Passo: Clicar em “Executar”. 

7° Passo: Salvar a planilha.  

 

DENOMINADOR  

Número de consultas propostas nas metas da Unidade 

 

1º Passo: Buscar nos registros da Unidade os valores do número de consultas 

propostas de acordo com as metas da unidade (Contrato de Gestão). 

2º Passo: Somar os valores diários para obter o valor mensal de consultas 

propostas de acordo com as metas da unidade (Contrato de Gestão). 

3° Passo: Salvar a planilha.  

 

RESULTADO 

-Aplicar a fórmula. 

Área 

responsável 

Superintendência de Atenção Integral à Saúde (SAIS) 

Gerência de Atenção Secundária/ Gerência de Atenção Terciária  

Fone: (62) 3201-7082 / 7886 / 7897 

Email: geras.sais.saude@goias.gov.br/geratsais.saude@goias.gov.br 

Elaborado em:  

03 dez 2021 

Elaborado por: Gerência de Atenção Secundária e Gerência de Atenção 

Terciária. 
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1.14. Percentual de exames de imagem com resultado disponibilizado em até 10 dias 
(Hospitais)  

 

Resumo Indicador que mensura a proporção de exames de imagem com resultado 
liberado em até 10 dias. 

Complemento -Trata-se de indicador de desempenho que avalia a eficácia no tempo de 

realização do exame de imagem e a liberação do resultado, proporcionando 

eficiência nos tratamentos, constatando o impacto de lesões, apoiando 

diagnósticos de diferentes doenças e permitindo o rastreamento de patologias 

de alta incidência em grupos específicos em tempo hábil.  

-Apesar da qualidade do exame ser mais importante que o tempo de sua 

realização, a demora em obter seu resultado pode levar a perda de adesão e 

impacto no diagnóstico e tratamento. 

Usos Avaliar a eficácia no tempo de realização do exame de imagem e a liberação do 
resultado, analisando sua suficiência em relação ao esperado e sua relação com 
o diagnóstico e tratamento precoce, visando à integralidade do cuidado.  

Limitações Manutenção dos equipamentos de diagnóstico por imagem para manter a 
efetividade de serviços prestados dentro do prazo estipulado em metas de 
produção; capacitação /atualização dos profissionais responsáveis pela 
realização e laudo dos exames.  

Fórmula Número de exame de imagem entregues em até 10 dias / total de exame de 
imagem realizados em até 10 dias x 100 

Parâmetro/ 

Meta 

≥70% 

Fonte -Sistema de Internações Hospitalares do SUS (TabWin – SIA/SUS) – 

https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-TabWin/. 

-Mapa diário de registro de consultas propostas nas metas da Unidade de 

Saúde (conforme Contrato de Gestão). 

Referências - Indicadores de Saúde – Elementos conceituais e práticos. OPAS – OMS, 

escritório Regional para as Américas. 

- Portaria Nº 1.839, de 27 de Julho de 2020. 

Tabulação/ 

Cálculo 

Tabulação pelo TabWin: no diretório TabWin$ /TabWin/TabWin415 e seguir os 
seguintes passos 

 
NUMERADOR  
Número de exame de imagem entregues em até 10 dias 

 
1º Passo: Clicar em: Arquivo/Executar Tabulação 
2º Passo: Em “Diretórios” clicar em TabWin/SIA/ TAB_SIA_08-. 
3º Passo: Em “Arquivos de definição” selecionar Produção_DEF e clicar em 
abre DEF.  
4º Passo: Realizar as seguintes seleções: 
Tabulação levando-se em conta períodos iguais ou maiores que 01 mês ou 01 
ano de atendimento: 
-Linha: Unid da Federação de Ocorrência (ou espaço geográfico desejado); 
-Coluna: Ano ou Mês de saída; 
-Incremento: Frequência; 
-Marcar: Suprimir linhas zeradas e suprimir colunas zeradas. 
-Seleções disponíveis: 
a) Estabel-CNES-GO = Incluir/Localizar categoria = selecionar estabelecimento  

https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-TabWin/
https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-TabWin/
https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-TabWin/
https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-TabWin/
https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-TabWin/
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=45251-indicadores-saude-elementos-conceituais-e-praticos-251&category_slug=health-analysis-metrics-evidence-9907&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=45251-indicadores-saude-elementos-conceituais-e-praticos-251&category_slug=health-analysis-metrics-evidence-9907&Itemid=270&lang=pt
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2020/prt1839_28_07_2020.html
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b) Procedimento [2008+ = Incluir/Localizar categoria – exame = selecionar 
todas as opções; 
5º Passo: Em “Arquivos”, selecionar os arquivos PAGO*.DBC do(s) ano(s) e 
mês(es) desejado(s). 
6º Passo: Clicar em “Executar”. 
7º Passo: Salvar planilha.  
 
DENOMINADOR  
Total de exame de imagem realizados em até 10 dias 

 
1º Passo: Buscar nos registros da Unidade os valores de exame de imagem 
realizados em até 10 dias. 
2º Passo: Somar os valores diários para obter o valor mensal de exame de 
imagem realizados em até 10 dias. 
3º Passo: Salvar planilha.  
 
RESULTADO 

-Aplicar a fórmula. 

Área 

responsável 

Superintendência de Atenção Integral à Saúde (SAIS) 

Gerência de Atenção Terciária  

Fone: (62) 3201.7082 

Email: geratsais.saude@goias.gov.br 

Elaborado em:  

03 dez 2021 

Elaborado por: Gerência de Atenção Secundária e Gerência de Atenção 

Terciária. 
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1.15. Percentual de exames de imagem com resultado disponibilizado em até 72 horas 
(Policlínicas)  

 

Resumo Indicador que mensura proporção de exames de imagem com resultado liberado 
em até 72 horas (tempo entre a realização do exame de imagem e a liberação do 
resultado). 

Complemento O indicador deverá avaliar a capacidade da unidade de saúde de oferecer 
exames de imagem com resultado em tempo satisfatório.  

Usos Avaliar a eficácia no tempo de realização do exame de imagem e a liberação do 
resultado, analisando sua suficiência em relação ao esperado e sua relação com 
o diagnóstico e tratamento precoce, visando à integralidade do cuidado. 

Limitações Manutenção dos equipamentos de diagnóstico por imagem para manter a 
efetividade de serviços prestados dentro do prazo estipulado em metas de 
produção; capacitação/atualização dos profissionais responsáveis pela 
realização e laudo dos exames.  

Fórmula Número de exames de imagem entregues em até 72 horas divididos pelo total de 
exames de imagem realizados no período x 100. 

Parâmetro/ 

Meta 

≥70% 

Fonte -Sistema de Internações Hospitalares do SUS (TabWin – SIA/SUS) – 

https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-TabWin/. 

-Mapa diário de registro de consultas propostas nas metas da Unidade de 

Saúde (conforme Contrato de Gestão). 

-Procedimento de tabulação elaborado pela GERAS/SAIS/SES, em 28/10/2021. 

Referências -Indicadores de Saúde – Elementos conceituais e práticos. OPAS – OMS, 

escritório Regional para as Américas. 

-Portaria Nº 1.839, de 27 de Julho de 2020. 

Tabulação/ 

Cálculo 

Considerando que o indicador não possui dados inseridos em Sistemas de 
Informação em Saúde, se faz necessário que, para a realização de seu cálculo 
as informações sejam disponibilizadas por meio de lançamentos em planilhas 
próprias da Unidade, com o registro realizado mensalmente indicando a 
quantidade de exames de imagem com resultados liberados em até 72 horas, 
conforme definido nos Contratos de Gestão/Indicadores de Desempenho.  
Assim, a tabulação deverá seguir os seguintes passos: 
 
NUMERADOR  
Número de exames de imagem entregues em até 72 horas 

1º Passo: Buscar nos registros da Unidade os valores do número de exames 
entregues em até 72 horas pela unidade. 
2º Passo: Somar os valores diários para obter o valor mensal do número de 
exames entregues em até 72 horas pela unidade. 
3º Passo: Salvar planilha.  
 
 
DENOMINADOR  
Total de exames de imagem realizados no período 

1º Passo: Buscar nos registros da Unidade os valores do número total de exames 
de imagem realizados no período. 
2º Passo: Somar os valores diários para obter o valor mensal de exames de 
imagem realizados no período. 
3º Passo: Salvar planilha.  

https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-TabWin/
https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-TabWin/
https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-TabWin/
https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-TabWin/
https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-TabWin/
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=45251-indicadores-saude-elementos-conceituais-e-praticos-251&category_slug=health-analysis-metrics-evidence-9907&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=45251-indicadores-saude-elementos-conceituais-e-praticos-251&category_slug=health-analysis-metrics-evidence-9907&Itemid=270&lang=pt
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2020/prt1839_28_07_2020.html
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RESULTADO 

-Aplicar a fórmula.  

Área 

responsável 

Superintendência de Atenção Integral à Saúde (SAIS) 

Gerência de Atenção Secundária (GERAS)  

Fone: (62) 3201.7082 

Email: geras.sais.saude@goias.gov.br 

Elaborado em:  

03 dez 2021 

Elaborado por: Gerência de Atenção Secundária. 
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1.16. Percentual de partos cesáreos  

 

Resumo Indicador que mensura percentual de partos cesáreos no total de partos 
realizados. 

Complemento Trata-se de indicador de qualidade da assistência que mensura a participação 
relativa dos partos cesáreos no total de partos hospitalares (o número de 
nascidos vivos em partos hospitalares é adotado como uma aproximação do total 
de partos hospitalares), bem como a concentração de partos considerados de 
alto risco de acordo com o modelo de assistência obstétrica adotado, a saúde da 
gestante e a disponibilidade de recursos especializados (tecnologias e serviços). 
Avalia a qualidade da assistência obstétrica e a disponibilidade de recursos 
especializados em partos cesáreos, uma vez que o aumento do mesmo pode 
estar refletindo um acompanhamento pré-natal inadequado ou indicações 
equivocadas do parto cirúrgico em detrimento do parto normal.  

Usos Contribuir na análise da qualidade da assistência ao parto e das condições de 
acesso aos serviços de saúde, no contexto do modelo assistencial adotado e 
subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas e ações de 
saúde voltadas para a atenção à saúde da mulher e da criança.  

Limitações Informações adicionais sobre as condições que determinaram a realização do 
parto cirúrgico; restrição da fonte de dados relativo aos partos que deram origem 
a natimortos e abortos; insuficiente cobertura do sistema de informação sobre 
nascidos vivos em áreas onde a representatividade populacional do indicador 
pode estar comprometida; nascidos vivos que morrem logo após o nascimento 
declarados como natimortos, subenumerando o total de nascidos vivos; 
ocorrência de partos gemelares resultando em contagem cumulativa de nascidos 
vivos; exclusão de ocorrências sem informação sobre o tipo de parto. 

Fórmula Número de partos cesáreos / total de partos realizados x 100  

Parâmetro/ 
Meta 

≤15% 

Fonte Sistema de Internações Hospitalares do SUS (TabWin – SIH/SUS) - 
https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-TabWin/ 

Referências -Indicadores de Saúde – Elementos conceituais e práticos. OPAS – OMS, 
escritório Regional para as Américas. 
-Portaria Nº 1.839, de 27 de Julho de 2020. 

Tabulação/ 
Cálculo 

Tabulação pelo TabWin: no diretório TabWin$ / TabWin / TabWin415 seguir os 
seguintes passos: 
 
NUMERADOR  
Número de Partos Cesarianos ofertados 

 
1º Passo: Clicar em: Arquivo/Executar Tabulação. 
2º Passo: Em “Diretórios” clicar em TabWin/SIH/ TAB_SIH_08-. 
3º Passo: Em “Arquivos de definição” selecionar ou dar dois cliques em 
RD2008.DEF e clicar em abre DEF.  
4º Passo: Realizar as seguintes seleções: 
Tabulação levando-se em conta períodos iguais ou maiores que 01 mês ou 01 
ano de atendimento: 
-Linha: Unid da Federação de Ocorrência (ou espaço geográfico desejado). 
-Coluna: Ano ou Mês de saída. 
-Incremento: Frequência. 
-Marcar Suprimir linhas zeradas e suprimir colunas zeradas. 
-Seleções disponíveis: 

https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=45251-indicadores-saude-elementos-conceituais-e-praticos-251&category_slug=health-analysis-metrics-evidence-9907&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=45251-indicadores-saude-elementos-conceituais-e-praticos-251&category_slug=health-analysis-metrics-evidence-9907&Itemid=270&lang=pt
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2020/prt1839_28_07_2020.html
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a) Estabel-CNES-GO = Incluir/Localizar categoria - consulta = selecionar 
estabelecimento  
b) Procedimento [2008+ = Incluir/Localizar categoria – Parto Cesariano = 
selecionar; 
5º Passo: Em “Arquivos”, selecionar os arquivos RDGO*.DBC do(s) ano(s) e 
mês(es) desejado(s). 
6º Passo: Clicar em “Executar”. 
7º Passo: Salvar planilha.  
 
DENOMINADOR  
Número de Partos Cesarianos ofertados 

 
1º Passo: Clicar em: Arquivo/Executar Tabulação. 
2º Passo: Em “Diretórios” clicar em TabWin/SIH/ TAB_SIH_08-. 
3º Passo: Em “Arquivos de definição” selecionar ou dar dois cliques em 
RD2008.DEF e clicar em abre DEF. 
4º Passo: Realizar as seguintes seleções: 
Tabulação levando-se em conta períodos iguais ou maiores que 01 mês ou 01 
ano de atendimento: 
-Linha: Unid da Federação de Ocorrência (ou espaço geográfico desejado). 
-Coluna: Ano ou Mês de saída. 
-Incremento: Frequência. 
-Marcar Suprimir linhas zeradas e suprimir colunas zeradas. 
- Seleções disponíveis: 
a) Estabel-CNES-GO = Incluir/Localizar categoria - consulta = selecionar 
estabelecimento  
b) Procedimento [2008+ = Incluir/Localizar categoria – Parto = selecionar todos; 
5º Passo: Em “Arquivos”, selecionar os arquivos RDGO*.DBC do(s) ano(s) e 
mês(es) desejado(s). 
6º Passo: Clicar em “Executar”. 
7º Passo: Salvar planilha.  
 
RESULTADO  
-Aplicar a fórmula. 

Área 
responsável 

Superintendência de Atenção Integral à Saúde (SAIS) 
Gerência de Atenção Terciária 
Fone: (62) 3201.7082 
Email: geratsais.saude@goias.gov.br 

Elaborado em:  
03 dez 2021 

Elaborado por: Gerência de Atenção Terciária. 
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1.17. Taxa de aplicação da classificação de Robson nas parturientes submetidas à 
cesariana  

 

Resumo Indicador que mensura percentual de parturientes submetidas à cesariana 

segundo à classificação de Robson do total de parturientes submetidas à 

cesariana. 

Complemento -Trata-se de indicador que mensura as taxas de cesárea em cada unidade de 

saúde, baseada na idade gestacional (termo ou pré-termo), paridade (nulíparas 

e multíparas), se multípara, com ou sem cesárea prévia (cesárea anterior), 

gestação única ou múltipla (número de fetos), apresentação fetal (cefálica, 

pélvica ou córmica), início do trabalho de parto (espontâneo, induzido ou 

cesárea eletiva, no caso sem trabalho de parto).  

-Permite avaliar os partos cesáreos ao identificar, analisar e focalizar 

intervenções em grupos específicos que sejam particularmente relevantes; 

avaliar a efetividade de estratégias ou intervenções criadas para otimizar o uso 

de cesáreas; avaliar a qualidade da assistência, das práticas de cuidados 

clínicos e os desfechos por grupo; avaliar a qualidade dos dados obtidos; 

fiscalizar e interferir nas principais causas evitáveis de mortalidade materna e 

neonatal.  

Usos Contribuir na avaliação, monitoramento e comparação das taxas de cesáreas ao 
longo do tempo em uma mesma unidade de saúde e entre diferentes unidades e 
ajudar a identificar os grupos de parturientes que devem ser alvo para 
implementação de estratégias para redução de cesarianas.  

Limitações Classificação de todas as gestantes cadastradas na unidade de saúde; coleta 
prospectiva de dados para classificação; monitoramento e discussão a respeito 
dos dados coletados; estratégias de intervenção, com objetivo de diminuir as 
taxas de cesarianas. 

Fórmula Número de parturientes submetidas à cesariana segundo à classificação de 
Robson / Total de parturientes submetidas à cesariana x 100 

Parâmetro/ 

Meta 

100% 

Fonte -Mapa diário de registro do número de parturientes submetidas à cesariana 

segundo à classificação de Robson, na Unidade de Saúde. 

-Procedimento de tabulação elaborado pela GERAT/SAIS/SES, em 28/10/2021. 

Referências -Indicadores de Saúde – Elementos conceituais e práticos. OPAS – OMS, 

escritório Regional para as Américas. 

-Portaria Nº 1.839, de 27 de Julho de 2020. 

Tabulação/ 

Cálculo 

Considerando que não se trata de dados inseridos em Sistemas de Informação 

em Saúde, a base de dados deve ser planilha própria da Unidade de registro 

mensal do número de parturientes submetidas à cesariana segundo à 

classificação de Robson, conforme definido nos Contratos de 

Gestão/Indicadores de Desempenho.  

 

Desta forma, a tabulação deverá seguir os seguintes passos: 

 

 

 

https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=45251-indicadores-saude-elementos-conceituais-e-praticos-251&category_slug=health-analysis-metrics-evidence-9907&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=45251-indicadores-saude-elementos-conceituais-e-praticos-251&category_slug=health-analysis-metrics-evidence-9907&Itemid=270&lang=pt
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2020/prt1839_28_07_2020.html
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NUMERADOR  

Número de parturientes submetidas à cesariana segundo à classificação de 

Robson 

 

1º Passo: Buscar nos registros da Unidade os valores do número de 

parturientes submetidas à cesariana segundo à classificação de Robson 

2º Passo: Somar os valores diários para obter o valor mensal de parturientes 

submetidas à cesariana segundo à classificação de Robson. 

3º Passo: Salvar planilha.  

 

DENOMINADOR  

Total de parturientes submetidas à cesariana 

 

1º Passo: Buscar nos registros da Unidade os valores de parturientes 

submetidas à cesariana. 

2º Passo: Somar os valores diários para obter o valor total de parturientes 

submetidas à cesariana. 

3º Passo: Salvar planilha.  

 

RESULTADO 

-Aplicar a fórmula. 

Área 

responsável 

Superintendência de Atenção Integral à Saúde (SAIS) 

Gerência de Atenção Terciária  

Fone: (62) 3201.7082 

Email: geratsais.saude@goias.gov.br 

Elaborado em:  

03 dez 2021 

Elaborado por: Gerência de Atenção Terciária.  
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1.18. Taxa de cesariana em primíparas 

 

Resumo Indicador que mensura percentual de cesáreas em primíparas em relação ao 

total de partos em primíparas. 

Complemento Avaliar a qualidade da assistência obstétrica e a disponibilidade de recursos 

especializados tecnologias e serviços) em partos cesáreos em primíparas, uma 

vez que o aumento do mesmo pode estar refletindo um acompanhamento pré-

natal inadequado ou indicações equivocadas do parto cirúrgico em detrimento 

do parto normal.  

Usos Contribuir na análise da qualidade da assistência ao parto e das condições de 

acesso aos serviços de saúde, no contexto do modelo assistencial adotado e 

subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas e ações 

de saúde voltadas para a atenção à saúde da mulher na primeira gestação. 

Limitações Desenvolvimento de Diretrizes de Atenção à Gestante capazes de fornecer 

informações as gestantes primíparas durante a atenção pré-natal, parto e 

puerpério baseadas em evidências atualizadas, de boa qualidade, apontando 

benefícios e riscos sobre as formas de parto e nascimento, incluindo a gestante 

no processo de decisão. Para os profissionais de saúde que assistem ao 

nascimento, essas diretrizes constituem um referencial para as condutas 

relacionadas ao procedimento e os cuidados com a mulher e o recém-nascido.  

Fórmula Número de partos cesariana em primíparas / total de partos em primíparas x 

100 

Parâmetro/ 

Meta 

Indicador a ser monitorado a partir do 7º mês 

Fonte Sistema de Internações Hospitalares do SUS (TabWin – SIH/SUS) - 

https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-TabWin/ 

Referências -Indicadores de Saúde – Elementos conceituais e práticos. OPAS – OMS, 

escritório Regional para as Américas. 

-Portaria Nº 1.839, de 27 de Julho de 2020. 

Tabulação/ 

Cálculo 

Tabulação pelo TabWin: no diretório TabWin$ / TabWin / TabWin415 seguir os 

seguintes passos: 

 

NUMERADOR  

Número de partos cesariana em primíparas ofertados 

 

1º Passo: Clicar em: Arquivo/Executar Tabulação 

2º Passo: Em “Diretórios” clicarem TabWin/SIH/TAB_SIH_08-. 

3º Passo: Em “Arquivos de definição” selecionar ou dar dois cliques em 

RD2008.DEF e clicar em abre DEF.  

4º Passo: Realizar as seguintes seleções: 

Tabulação levando-se em conta períodos iguais ou maiores que 01 mês ou 01 

ano de atendimento: 

-Linha: Unid da Federação de Ocorrência (ou espaço geográfico desejado ou 

tipo de procedimento). 

-Coluna: Ano ou Mês de saída. 

-Incremento: Frequência. 

https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=45251-indicadores-saude-elementos-conceituais-e-praticos-251&category_slug=health-analysis-metrics-evidence-9907&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=45251-indicadores-saude-elementos-conceituais-e-praticos-251&category_slug=health-analysis-metrics-evidence-9907&Itemid=270&lang=pt
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2020/prt1839_28_07_2020.html
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-Marcar: Suprimir linhas zeradas e suprimir colunas zeradas. 

-Seleções disponíveis: 

a) Estabel-CNES-GO = Incluir/Localizar categoria - consulta = selecionar 

estabelecimento  

b) Procedimento [2008+ = Incluir/Localizar categoria – Parto Cesariano e Parto 

Cesariano de Alto Risco = selecionar; 

c) Número de filhos – sem filho/não inform=selecionar 

5º Passo: Em “Arquivos”, selecionar os arquivos 

RDGO*.DBC do(s) ano(s) e mês(es) desejado(s). 

6º Passo: Clicar em “Executar”. 

7º Passo: Salvar planilha.  

 

DENOMINADOR  

Total de partos em primíparas 

 

1º Passo: Clicar em: Arquivo/Executar Tabulação 

2º Passo: Em “Diretórios” clicar em TabWin/SIH/ TAB_SIH_08-. 

3º Passo: Em “Arquivos de definição” selecionar ou dar dois cliques em 

RD2008.DEF e clicar em abre DEF. 

4º Passo: Realizar as seguintes seleções: 

Tabulação levando-se em conta períodos iguais ou maiores que 01 mês ou 01 

ano de atendimento: 

-Linha: Unid da Federação de Ocorrência (ou espaço geográfico desejado ou 

tipo de procedimento). 

-Coluna: Ano ou Mês de saída. 

-Incremento: Frequência. 

-Marcar: Suprimir linhas zeradas e suprimir colunas zeradas. 

-Seleções disponíveis: 

a) Estabel-CNES-GO = Incluir/Localizar categoria - consulta = selecionar 

estabelecimento  

b) Procedimento [2008+ = Incluir/Localizar categoria – Parto = selecionar todos; 

c) Número de filhos – sem filho/não inform=selecionar 

5º Passo: Em “Arquivos”, selecionar os arquivos RDGO*.DBC do(s) ano(s) e 

mês(es) desejado(s). 

6º Passo: Clicar em “Executar”. 

7º Passo: Salvar planilha.  

 

RESULTADO 

-Aplicar a fórmula. 

Área 

responsável 

Superintendência de Atenção Integral à Saúde (SAIS) 

Gerência de Atenção Terciária  

Fone: (62) 3201.7082 

Email: geratsais.saude@goias.gov.br 

Elaborado em:  

03 dez 2021 

Elaborado por: Gerência de Atenção Terciária. 
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1.19. Taxa de Apgar nos 1º e 5º minutos 

 

Resumo Indicador que informa os valores registrados na escala de APGAR ao 1º e 5º 
minutos. 

Complemento -Avaliar os cinco itens do exame físico do recém-nascido, logo ao nascimento, 
com um e com cinco minutos de vida. Os aspectos avaliados são cor da pele, 
frequência cardíaca, esforço respiratório, tônus muscular e irritabilidade reflexa.  
-Trata-se de indicador que informa o Apgar no 1º minuto e no 5º minuto, a fim 
de determinar as condições respiratórias, cardiocirculatórias e malformações 
grosseiras, sendo importante para determinar os cuidados iniciais com o bebê, 
podendo significar um prognóstico para a saúde da criança.  
-As condições maternas também podem influir no escore, tais como 
medicações.  

Usos Permitir ao profissional decidir qual o destino do recém-nascido: unidade de 
alojamento conjunto, intermediária ou cuidados intensivos, além de nortear os 
cuidados específicos relativos à morbidade própria de cada grupo. 

Limitações Registro incompleto no prontuário por parte dos profissionais, inclusive ausência 
da descrição de procedimentos.  

Fórmula Informar o Apgar do 1º minuto e, para efeito de indicador, considerar o 
informado no 5º minuto. 

Parâmetro/ 
Meta 

Indicador não entrará como meta, mas deverá ser informado mensalmente. 

Fonte -Mapa diário de registro dos valores na escala de APGAR (1º e 5º minutos de 
vida do recém-nascido), logo ao nascimento, na Unidade de Saúde. 
-Procedimento de tabulação elaborado pela GERAT/SAIS/SES, em 28/10/2021. 

Referências -Indicadores de Saúde – Elementos conceituais e práticos. OPAS – OMS, 
escritório Regional para as Américas. 
-Portaria Nº 1.839, de 27 de Julho de 2020. 

Tabulação/ 
Cálculo 

Considerando que não se trata de dados inseridos em Sistemas de Informação 
em Saúde, a base de dados deve ser planilha própria da Unidade informando o 
registro dos valores na escala de APGAR (1º e 5º minutos de vida do recém-
nascido), logo ao nascimento, conforme definido nos Contratos de 
Gestão/Indicadores de Desempenho.  
Desta forma, a tabulação deverá seguir os seguintes passos: 
 
NUMERADOR  
Valores registrados na escala de APGAR ao 5º minuto de vida do recém-
nascido 

1º Passo: Buscar nos registros da Unidade os relatórios informando os valores 
registrados na escala de APGAR ao 5º minuto de vida do recém-nascido 
2º Passo: Salvar planilha.  
 
RESULTADO  
-Planilha com informações dos valores registrados na escala de APGAR ao 5º 
minuto de vida do recém-nascido.  

Área 
responsável 

Superintendência de Atenção Integral à Saúde (SAIS) 
Gerência de Atenção Terciária  
Fone: (62) 3201.7082 
Email: geratsais.saude@goias.gov.br 

Elaborado em:  
03 dez 2021 

Elaborado por: Gerência de Atenção Terciária. 

  

https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=45251-indicadores-saude-elementos-conceituais-e-praticos-251&category_slug=health-analysis-metrics-evidence-9907&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=45251-indicadores-saude-elementos-conceituais-e-praticos-251&category_slug=health-analysis-metrics-evidence-9907&Itemid=270&lang=pt
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2020/prt1839_28_07_2020.html
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1.20. Percentual de exames de imagem com resultado em até 72 horas (Policlínica) 
 

Resumo Indicador que mensura proporção de exames de imagem com resultado 

liberado em até 72 horas (tempo entre a realização do exame de imagem e a 

liberação do resultado). 

Complemento O indicador deverá avaliar a capacidade da unidade de saúde de oferecer 

exames de imagem com resultado em tempo satisfatório.  

Usos Avaliar a eficácia no tempo de realização do exame de imagem e a liberação do 

resultado, analisando sua suficiência em relação ao esperado e sua relação 

com o diagnóstico e tratamento precoce, visando à integralidade do cuidado.  

Limitações Manutenção dos equipamentos de diagnóstico por imagem para manter a 

efetividade de serviços prestados dentro do prazo estipulado em metas de 

produção; capacitação/atualização dos profissionais responsáveis pela 

realização e laudo dos exames.  

Fórmula Número de exames de imagem entregues em até 72 horas divididos pelo total 

de exames de imagem realizados no período multiplicado por 100. 

Parâmetro/ 

Meta 

≥70% 

Fonte -Mapa diário de registro de consultas propostas nas metas da Unidade de 

Saúde (conforme Contrato de Gestão). 

-Procedimento de tabulação elaborado pela GERAS/SAIS/SES, em 28/10/2021. 

Referências -Indicadores de Saúde – Elementos conceituais e práticos. OPAS – OMS, 

escritório Regional para as Américas. 

-Portaria Nº 1.839, de 27 de Julho de 2020. 

Tabulação/ 

Cálculo 

Considerando que o indicador não possui dados inseridos em Sistemas de 

Informação em Saúde, se faz necessário que, para a realização de seu cálculo 

as informações sejam disponibilizadas por meio de lançamentos em planilhas 

próprias da Unidade, com o registro realizado mensalmente indicando a 

quantidade de exames de imagem com resultados liberados em até 72 horas, 

conforme definido nos Contratos de Gestão/Indicadores de Desempenho.  

Assim, a tabulação deverá seguir os seguintes passos: 

 

NUMERADOR 

Número de exames de imagem entregues em até 72 horas 

 

1º Passo: Buscar nos registros da Unidade os valores do número de exames 

entregues em até 72 horas pela unidade. 

2º Passo: Somar os valores diários para obter o valor mensal do número de 

exames entregues em até 72 horas pela unidade. 

3º Passo: Salvar planilha.  

 

DENOMINADOR  

Total de exames de imagem realizados no período  

 

https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=45251-indicadores-saude-elementos-conceituais-e-praticos-251&category_slug=health-analysis-metrics-evidence-9907&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=45251-indicadores-saude-elementos-conceituais-e-praticos-251&category_slug=health-analysis-metrics-evidence-9907&Itemid=270&lang=pt
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2020/prt1839_28_07_2020.html
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1º Passo: Buscar nos registros da Unidade os valores do número total de 

exames de imagem realizados no período. 

2º Passo: Somar os valores diários para obter o valor mensal de exames de 

imagem realizados no período. 

3º Passo: Salvar planilha.  

 

RESULTADO  

-Aplicar a fórmula. 

Área 

responsável 

Superintendência de Atenção Integral à Saúde (SAIS) 

Gerência de Atenção Secundária 

Fone: (62) 3201.7886/7897 

Email: geras.sais.saude@goias.gov.br 

Elaborado em:  

03 dez 2021 

Elaborado por: Gerência de Atenção Secundária. 
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1.21. Razão do quantitativo de exames (SADT) ofertados (Policlínicas) 

 

Resumo Indicador que mensura o nº de exames (SADT) ofertados em relação ao 

número de exames contratualizados por um dado período. 

Complemento O indicador avaliará a adequação do volume da produção de exames 

ambulatoriais em relação às necessidades da população, subsidiando 

processos de planejamento, gestão e avaliação voltados para a assistência 

multiprofissional nas unidades de saúde. 

Usos Avaliar a razão da oferta dos exames de SADT, analisando a suficiência do 

quantitativo ofertado em relação ao número de exames contratualizados, 

visando à integralidade da assistência prestada.  

Limitações Manutenção dos equipamentos de apoio diagnóstico para manter a efetividade 

de serviços prestados dentro do prazo estipulado em metas de produção; 

capacitação /atualização dos profissionais responsáveis pela realização e laudo 

dos exames. 

Fórmula Número de exames realizados / número de exames contratualizados x 100  

Parâmetro/ 

Meta 

1 

Fonte -Sistema de Internações Hospitalares do SUS (TabWin – SIA/SUS) – 

https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-TabWin/. 

-Mapa diário de registro de consultas propostas nas metas da Unidade de 

Saúde (conforme Contrato de Gestão). 

Referências -Indicadores de Saúde – Elementos conceituais e práticos. OPAS – OMS, 

escritório Regional para as Américas. 

-Portaria Nº 1.839, de 27 de Julho de 2020. 

Tabulação/ 

Cálculo 

Tabulação pelo TabWin: no diretório TabWin$ /TabWin/TabWin415 e seguir os 

seguintes passos: 

 

NUMERADOR  

Quantidade de exames ofertados 

 

1º Passo: Clicar em: Arquivo/Executar Tabulação 

2º Passo: Em “Diretórios” clicar em TabWin/SIA/ TAB_SIA_08-. 

3º Passo: Em “Arquivos de definição” selecionar Produção_DEF e clicar em 

abre DEF.  

4º Passo: Realizar as seguintes seleções: 

Tabulação levando-se em conta períodos iguais ou maiores que 01 mês ou 01 

ano de atendimento: 

-Linha: Unid da Federação de Ocorrência (ou espaço geográfico desejado). 

-Coluna: Ano ou Mês de saída. 

-Incremento: Frequência. 

-Marcar Suprimir linhas zeradas e suprimir colunas zeradas. 

-Seleções disponíveis: 

a) Estabel-CNES-GO = Incluir/Localizar categoria = selecionar estabelecimento  

b) Procedimento [2008+ = Incluir/Localizar categoria – exame = selecionar 

todas as opções; 

https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-TabWin/
https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-TabWin/
https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-TabWin/
https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-TabWin/
https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-TabWin/
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=45251-indicadores-saude-elementos-conceituais-e-praticos-251&category_slug=health-analysis-metrics-evidence-9907&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=45251-indicadores-saude-elementos-conceituais-e-praticos-251&category_slug=health-analysis-metrics-evidence-9907&Itemid=270&lang=pt
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2020/prt1839_28_07_2020.html
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5º Passo: Em “Arquivos”, selecionar os arquivos PAGO*.DBC do(s) ano(s) e 

mês(es) desejado(s). 

6º Passo: Clicar em “Executar”. 

7º Passo: Salvar planilha.  

 

DENOMINADOR  

Número de exames propostos nas metas da produção 

 

1º Passo: Buscar nos registros da Unidade os valores do número de exames 

propostos de acordo com as metas da unidade (Contrato de Gestão). 

2º Passo: Somar os valores diários para obter o valor mensal de exames 

propostos de acordo com as metas da unidade (Contrato de Gestão). 

 

RESULTADO 

-Aplicar a fórmula. 

Área 

responsável 

Superintendência de Atenção Integral à Saúde (SAIS) 

Gerência de Atenção Secundária 

Fone: (62) 3201.7886/7897 

Email: geras.sais.saude@goias.gov.br 

Elaborado em:  

03 dez 2021 

Elaborado por: Gerência de Atenção Secundária. 
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1.22. Percentual de exames laboratoriais liberados em até 72 horas (Policlínicas) 

 

Resumo Proporção de exames laboratoriais com resultado liberado em até 2 horas 

(tempo entre a realização do exame laboratorial e a liberação do resultado). 

Complemento O indicador avaliar a capacidade da unidade de saúde de oferecer exames 

laboratoriais com resultado em tempo satisfatório. 

Usos Avaliar a eficácia no tempo de realização de exames laboratoriais e a liberação 

do resultado, analisando sua suficiência em relação ao esperado e sua relação 

com o diagnóstico e tratamento precoce, visando à integralidade do cuidado.  

Limitações Manutenção dos equipamentos para manter a efetividade de serviços prestados 

dentro do prazo estipulado em metas de produção; capacitação/atualização dos 

profissionais responsáveis pela realização e laudo dos exames 

Fórmula Número de exames laboratoriais entregues em até 2 horas/ Total de exames de 

imagem realizados no período x 100. 

Parâmetro/ 

Meta 

≥70% 

Fonte -Mapa diário de registro de consultas propostas nas metas da Unidade de 

Saúde (conforme Contrato de Gestão). 

-Procedimento de tabulação elaborado pela GERAS/SAIS/SES, em 28/10/2021. 

Referências -Indicadores de Saúde – Elementos conceituais e práticos. OPAS – OMS, 

escritório Regional para as Américas. 

-Portaria Nº 1.839, de 27 de Julho de 2020. 

Tabulação/ 

Cálculo 

Considerando que o indicador não possui dados inseridos em Sistemas de 

Informação em Saúde, se faz necessário 

que, para a realização de seu cálculo as informações sejam disponibilizadas por 

meio de lançamentos em planilhas próprias da Unidade, com o registro 

realizado mensalmente indicando a quantidade de exames de imagem com 

resultados liberados em até 2 horas, conforme definido nos Contratos de 

Gestão/Indicadores de Desempenho.  

Assim, a tabulação deverá seguir os seguintes passos: 

 

NUMERADOR  

Número de exames de imagem entregues em até 2 horas 

 

1º Passo: Buscar nos registros da Unidade os valores do número de exames 

entregues em até 2 horas pela unidade. 

2º Passo: Somar os valores diários para obter o valor mensal do número de 

exames entregues em até 2 horas pela unidade. 

3º Passo: Salvar planilha.  

 

DENOMINADOR  

Total de exames de imagem realizados no período 

 

1º Passo: Buscar nos registros da Unidade os valores do número total de 

exames de imagem realizados no período. 

https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=45251-indicadores-saude-elementos-conceituais-e-praticos-251&category_slug=health-analysis-metrics-evidence-9907&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=45251-indicadores-saude-elementos-conceituais-e-praticos-251&category_slug=health-analysis-metrics-evidence-9907&Itemid=270&lang=pt
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2020/prt1839_28_07_2020.html
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2º Passo: Somar os valores diários para obter o valor mensal de exames de 

imagem realizados no período. 

3º Passo: Salvar planilha.  

 

RESULTADO 

-Aplicar a fórmula. 

Área 

responsável 

Superintendência de Atenção Integral à Saúde (SAIS) 

Gerência de Atenção Secundária 

Fone: (62) 3201.7886/7897 

Email: geras.sais.saude@goias.gov.br 

Elaborado em:  

03 dez 2021 

Elaborado por: Gerência de Atenção Secundária. 
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1.23. Percentual de divergência de estoque físico e virtual de medicamentos do 
componente especializado da Assistência Farmacêutica no balanço quinzenal  

 

Resumo -Divergências entre estoque físico e virtual acontecem frequentemente devido a 

diversos fatores tais como, falta de padronização do processo de trabalho e 

falhas humanas.  

-A conferência entre estoque virtual e estoque físico deve ser frequentemente 

executada a fim de evitar que falhas ocorram no processo de dispensação e 

aquisição como por exemplo: a farmácia está atendo o paciente e o sistema 

informa que existe o item para dispensação, porém ao procurar o item na 

prateleira se constata que fisicamente não há estoque.  

-A divergência constante entre estoque físico e virtual acarreta também em 

prejuízos financeiros. 

Complemento Quando o indicador se encontra alto significa que existe falha no registro do 

processo de movimentação dos medicamentos ou até mesmo “desvios não 

programados” do estoque físico. 

Usos Verificar a padronização e execução do registro das movimentações de 

estoque. 

Limitações Dificuldade de separar tempo para realização de balanços periódicos. 

Fórmula Quantitativo de itens com divergência de estoque / Total de itens em estoque 

x100 

Parâmetro/ 

Meta 

< 1% 

Fonte -Sistema Informatizado da Farmácia. 

-Mapa diário de registro de consultas propostas nas metas da Unidade de 

Saúde (conforme Contrato de Gestão). 

-Procedimento de tabulação elaborado pela GERAS/SAIS/SES, em 28/10/2021. 

Referências -Indicadores de Saúde – Elementos conceituais e práticos. OPAS – OMS, 

escritório Regional para as Américas. 

-Portaria Nº 1.839, de 27 de Julho de 2020. 

Tabulação/ 

Cálculo 

Considerando que o indicador não possui dados inseridos em Sistemas de 

Informação em Saúde, se faz necessário que, para a realização de seu cálculo 

as informações sejam disponibilizadas por meio de lançamentos em planilhas 

próprias da Unidade, com o registro realizado quinzenalmente indicando o 

quantitativo de itens com divergência de estoque conforme definido nos 

Contratos de Gestão/Indicadores de Desempenho.  

Assim, a tabulação deverá seguir os seguintes passos: 

 

NUMERADOR  

Quantitativo de itens com divergência de estoque 

 

1º Passo: Buscar nos registros da Unidade os valores relativos ao quantitativo 

de itens com divergência de estoque. 

2º Passo: Salvar planilha.  

 

 

https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-TabWin/
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=45251-indicadores-saude-elementos-conceituais-e-praticos-251&category_slug=health-analysis-metrics-evidence-9907&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=45251-indicadores-saude-elementos-conceituais-e-praticos-251&category_slug=health-analysis-metrics-evidence-9907&Itemid=270&lang=pt
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2020/prt1839_28_07_2020.html
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DENOMINADOR  

Total de itens em estoque 

 

1º Passo: Buscar nos registros da Unidade os valores do número total de itens 

armazenados em estoque. 

2º Passo: Salvar planilha.  

 

RESULTADO  

-Aplicar a fórmula. 

Área 

responsável 

Superintendência de Atenção Integral à Saúde (SAIS) 

Gerência de Atenção Secundária 

Fone: (62) 3201.7886/7897 

Email: geras.sais.saude@goias.gov.br 

Elaborado em:  

03 dez 2021 

Elaborado por: Gerência de Atenção Secundária. 
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1.24. Percentual de erros de documentação enviada para abertura de processos de 
medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica  

 

Resumo Para abertura de processos de fornecimento do Componentes Especializado da 

Assistência Farmacêutica é necessário que se reúna uma gama de 

documentos, por tipo de medicamento, pré-definidos por protocolos clínicos do 

Ministério da Saúde. Desta forma é necessário a conferência de todos os 

documentos antes da abertura para evitar devoluções por falta de 

documentação que atrasam o tempo de recebimento do medicamento pelo 

paciente. 

Complemento Quando o indicador se encontra alto significa que existe falha na conferência 

dos documentos, que pode ser por desconhecimento dos protocolos, falta de 

treinamento, falta de atenção. 

Usos Verificar a execução do processo de conferência da documentação de abertura 

e otimizar o tempo de resposta ao paciente. 

Limitações Necessidade de registro das não conformidades. 

Fórmula Quantitativo de processos com erro na documentação / pelo total de processos 

enviados no período x100 

Parâmetro/ 

Meta 

< 5% 

Fonte -E-mails registrando a devolução dos processos por falta de documentação; 

-Mapa diário de registro de consultas propostas nas metas da Unidade de 

Saúde (conforme Contrato de Gestão). 

-Procedimento de tabulação elaborado pela GERAS/SAIS/SES, em 28/10/2021. 

Referências -Indicadores de Saúde – Elementos conceituais e práticos. OPAS – OMS, 

escritório Regional para as Américas. 

-Portaria Nº 1.839, de 27 de Julho de 2020. 

Tabulação/ 

Cálculo 

Considerando que o indicador não possui dados inseridos em Sistemas de 

Informação em Saúde, se faz necessário que, para a realização de seu cálculo 

as informações sejam disponibilizadas por meio de lançamentos em planilhas 

próprias da Unidade, com o registro do quantitativo de processos com erro na 

documentação conforme definido nos Contratos de Gestão/Indicadores de 

Desempenho.  

Assim, a tabulação deverá seguir os seguintes passos: 

 

NUMERADOR  

Quantitativo de processos com erro na documentação 

 

1º Passo: Buscar nos registros da Unidade os valores relativos ao quantitativo 

de processos com erro na documentação. 

2º Passo: Salvar planilha  

 

DENOMINADOR  

Total de processos enviados no período 

 

https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=45251-indicadores-saude-elementos-conceituais-e-praticos-251&category_slug=health-analysis-metrics-evidence-9907&Itemid=270&lang=pt
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=45251-indicadores-saude-elementos-conceituais-e-praticos-251&category_slug=health-analysis-metrics-evidence-9907&Itemid=270&lang=pt
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2020/prt1839_28_07_2020.html
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1º Passo: Buscar nos registros da Unidade os valores do número total de 

processos enviados no período. 

2º Passo: Salvar planilha. 

 

RESULTADO 

-Aplicar a fórmula. 

Área 

responsável 

Superintendência de Atenção Integral à Saúde (SAIS) 

Gerência de Assistência Farmacêutica  

Fone: (62) 3201.2657 

Email: sais.geraf.saude@goias.gov.br 

Elaborado em:  

03 dez 2021 

Elaborado por: Gerência de Assistência Farmacêutica. 
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1.25. Qualidade do hemocomponente produzido (concentrado de hemácias, concentrado de 
hemácias deleucotizadas, concentrado de plaquetas randômicas, concentrado de plaquetas 
por aférese, plasma fresco congelado, crioprecipitado) 

 

Resumo Avalia o alcance do percentual de conformidade para os parâmetros de qualidade 
dos hemocomponentes produzidos. 

Complemento -Analisar a qualidade dos hemocomponentes obtidos no processamento e 

fracionamento do sangue total coletado. 

-Os parâmetros avaliados devem apresentar resultados conformes igual ou 

superior a 90%, garantindo a qualidade do hemocomponente. 

Usos Utilizado no monitoramento da qualidade dos hemocomponentes produzidos. 

Limitações Ausência ou inconsistência na alimentação dos dados. Ausência de manutenção 
nos equipamentos utilizados na produção dos hemocomponentes, ausência de 
recursos humanos capacitados, temperaturas inadequadas de transporte e 
armazenamento dos hemocomponentes. 

Fórmula Para cada parâmetro de controle de qualidade do hemocomponente analisado 

deve ser alcançado o percentual de conformidade igual ou maior que 90%. 

Parâmetro/ 

Meta 

≥ 90% 

Fonte -Serviço de hemoterapia, resultados dos ensaios de controle de qualidade dos 

hemocomponentes produzidos (Dados da produção das unidades de saúde 

inseridas no SIGUS). 

-Procedimento de tabulação elaborado pela GERAT/SAIS/SES, em 28/10/2021. 

Referências -Portaria de Consolidação MS 05/2017. 

-Contrato de Gestão da Unidade.  

Tabulação/ 

Cálculo 

Os dados não são inseridos em Sistemas de Informação em Saúde. Assim, a 

base de dados deve ser os resultados e relatórios da execução dos testes 

laboratoriais realizados para controle de qualidade de hemocomponentes.  

 

Para tabulação devem ser inseridos os percentuais de conformidade 

alcançados para cada parâmetro analisado. 

 

1° Passo: Elaborar relatório de controle de qualidade do hemocomponente de 

acordo com os resultados dos testes laboratoriais. 

2° Passo: Inserir os resultados nos campos correspondentes no SIGUS. 

3° Passo: Anexar arquivo do relatório no SIGUS. 

 

 

Área 

responsável 

Superintendência de Atenção Integral à Saúde (SAIS) 

Gerência de Atenção Terciária  

Fone: (62) 3201.7082 

Email: geratsais.saude@goias.gov.br 

Elaborado em:  

03 dez 2021 

Elaborado por: Gerência de Atenção Terciária. 

  

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0005_03_10_2017.html


 

57 

A 
T 
E 
N 
Ç 
Ã 
O 

1.26. Taxa de doações espontâneas 

 

Resumo Representa o percentual de doações feitas por pessoas motivadas para manter 
o estoque de sangue do serviço de hemoterapia, decorrente de um ato de 
altruísmo, sem identificação do nome do possível receptor. 

Complemento -Mensurar o número de doadores de sangue espontâneos em relação ao 
número total de doadores de sangue num determinado período. 
-Baixas taxas de doadores de sangue espontâneos dificultam manter o estoque 
regulador de hemocomponentes, com comprometimento da assistência nos 
serviços de hemoterapia, podendo ser decorrente da deficiência no processo de 
captação dos doadores espontâneos. 

Usos Utilizar a taxa mencionada como um dos instrumentos de avaliação e melhoria 
do processo de captação de doadores de sangue. 

Limitações -Ausência ou inconsistência na alimentação dos dados.  
-Ausência de campanhas de incentivo à doação de sangue. Desconhecimento 
ou ausência de informações por parte do doador. 
-Ausência de capacitação da equipe de captação de doadores de sangue. 

Fórmula N° de doadores de sangue espontâneos / N° Total de doadores de sangue no 
período x 100 

Parâmetro/ 

Meta 

-HEMOGO = 75%  
-HUGOL = 55% 

Fonte -Serviço de hemoterapia, cadastro de doadores. 
-Procedimento de tabulação elaborado pela GERAT/SAIS/SES, em 28/10/2021. 

Referências -Contrato de Gestão da Unidade.  
-Série histórica da unidade. 

Tabulação/ 

Cálculo 

Os dados não são inseridos em Sistemas de Informação em Saúde. Assim, a 
base de dados deve ser os quantitativos de atendimentos a doadores de 
sangue no período, armazenados em sistema de gestão do ciclo do sangue ou 
registros manuais. 
Para tabulação devem ser seguidos os seguintes passos: 
 
NUMERADOR  
Número de doadores de sangue espontâneos 

1° Passo: Levantar o número total de doadores espontâneos no período. 
 
DENOMINADOR  
Número total de doadores de sangue no período 

1° Passo: Levantar o número total de doadores de sangue no período. 
 
RESULTADO 

-Aplicar a fórmula. 

Área 

responsável 

Superintendência de Atenção Integral à Saúde (SAIS) 
Gerência de Atenção Terciária  
Fone: (62) 3201.7082 
Email: geratsais.saude@goias.gov.br 

Elaborado em:  

03 dez 2021 

Elaborado por: Gerência de Atenção Terciária. 
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1.27. Taxa de doador de repetição 

 

Resumo Representa o percentual de doadores que realizaram duas ou mais doações de 
sangue em 12 meses. 

Complemento -Mensurar o número de doadores de sangue de repetição em relação ao 
número total de doadores de sangue num determinado período. 
-Baixas taxas de doadores de sangue de repetição resultam na diminuição do 
estoque de sangue, comprometendo a assistência nos serviços de hemoterapia, 
podendo ser decorrente da deficiência no processo de captação dos doadores 
de repetição. 

Usos Utilizar a taxa mencionada como um dos instrumentos de avaliação e melhoria 
do processo de captação de doadores de sangue. 

Limitações -Ausência ou inconsistência na alimentação dos dados.  
-Ausência de campanhas de conscientização e incentivo à doação de sangue. 
Desconhecimento ou ausência de informações por parte do doador. 
-Ausência de capacitação da equipe de captação de doadores de sangue. 

Fórmula N° de doadores de sangue de repetição / N° Total de doadores de sangue no 
período x 100 

Parâmetro/ 

Meta 
-HEMOGO = 60% 

-HUGOL= 35% 

Fonte -Serviço de hemoterapia, cadastro de doadores. 
-Procedimento de tabulação elaborado pela GERAT/SAIS/SES, em 28/10/2021. 

Referências -Contrato de Gestão da Unidade.  
-Série histórica da unidade. 

Tabulação/ 

Cálculo 

Os dados não são inseridos em Sistemas de Informação em Saúde. Assim, a 
base de dados deve ser os quantitativos de atendimentos a doadores de 
sangue no período, armazenados em sistema de gestão do ciclo do sangue ou 
registros manuais. 
Para tabulação devem ser seguidos os seguintes passos: 
 
NUMERADOR  
Número de doadores de sangue de repetição 

1° Passo: Levantar o número total de doadores de repetição no período. 
 
DENOMINADOR  
Número total de doadores de sangue no período 

1° Passo: Levantar o número total de doadores de sangue no período. 
 
RESULTADO 

-Aplicar a fórmula. 

Área 

responsável 

Superintendência de Atenção Integral à Saúde (SAIS) 
Gerência de Atenção Terciária  
Fone: (62) 3201.7082 
Email: geratsais.saude@goias.gov.br 

Elaborado em:  

03 dez 2021 

Elaborado por: Gerência de Atenção Terciária. 
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1.28. Percentual de atendimento interno às solicitações de hemocomponentes 

 

Resumo Representa a proporção (%) de solicitações de hemocomponentes atendidas no 

período. 

Complemento -Este indicador mensura o número de solicitações de hemocomponentes 

atendidas em relação ao nº total de solicitações num determinado período.  

-O baixo percentual de atendimento às solicitações de hemocomponentes 

impacta no deficit da assistência hemoterápica, podendo ser decorrente da 

ausência de doadores de sangue, deficiências na captação de doadores e 

consequente insuficiência de hemocomponentes no estoque. 

Usos Utilizar o indicador como um dos instrumentos de avaliação e melhoria do 

atendimento às solicitações de hemocomponentes. 

Limitações Ausência ou inconsistência na alimentação dos dados. Baixo estoque de 

hemocomponentes liberados e/ou disponíveis para uso. 

Fórmula (N° total de solicitações de hemocomponentes atendidas) / (N° Total de 

solicitações de hemocomponentes) x 100 

Parâmetro/ 

Meta 

≥ 95% 

Fonte -Registros de atendimento às solicitações de hemocomponentes disponíveis no 

serviço de hemoterapia que realiza transfusões de hemocomponentes. 

-Procedimento de tabulação elaborado pela GERAT/SAIS/SES, em 28/10/2021. 

Referências -Contrato de Gestão da Unidade (HUGOL).  

-Série histórica da unidade. 

Tabulação/ 

Cálculo 

Considerando que não se trata de dados inseridos em Sistemas de Informação 

em Saúde, a base de dados deve ser planilha própria da Unidade de registro 

diário de atendimento interno de solicitação de hemocomponentes. 

Desta forma, a tabulação deverá seguir os seguintes passos: 

 

NUMERADOR  

Número total de solicitações de hemocomponentes atendidas 

1º Passo: Buscar nos registros da Unidade o número de solicitações de 

hemocomponentes atendidas. 

 

DENOMINADOR  

Número total de solicitações de hemocomponentes 

1º Passo: Buscar nos registros da Unidade o número de solicitações de 

hemocomponentes. 

 

RESULTADO 

-Aplicar a fórmula. 

Área 

responsável 

Superintendência de Atenção Integral à Saúde (SAIS) / Gerência de Atenção 

Terciária / (62) 3201-7082 / geratsais.saude@goias.gov.br 

Elaborado em:  

03 dez 2021 

Elaborado por: Gerência de Atenção Terciária. 
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1.29. Percentual de atendimento externo às solicitações de hemocomponentes 

 

Resumo Representa a proporção (%) de solicitações de hemocomponentes atendidas no 

período. 

Complemento -Este indicador mensura o número de solicitações de hemocomponentes 

atendidas em relação ao nº total de solicitações num determinado período. 

-O baixo percentual de atendimento às solicitações de hemocomponentes 

impacta no deficit da assistência hemoterápica, podendo ser decorrente da 

ausência de doadores de sangue, deficiências na captação de doadores e 

consequente insuficiência de hemocomponentes no estoque. 

Usos Utilizar o indicador como um dos instrumentos de avaliação e melhoria do 

atendimento às solicitações de hemocomponentes. 

Limitações -Ausência ou inconsistência na alimentação dos dados. 

-Baixo estoque de hemocomponentes liberados e/ou disponíveis para uso. 

Fórmula (N° total de solicitações de hemocomponentes atendidas / N° Total de solicitações 

de hemocomponentes) x 100 

Parâmetro/ 

Meta 

>95% 

Fonte -Registros de atendimento às solicitações externas de hemocomponentes, 

disponíveis no serviço de hemoterapia que realiza transfusões de 

hemocomponentes; relatórios de distribuição de hemocomponentes. 

-Procedimento de tabulação elaborado pela GERAT/SAIS/SES, em 28/10/2021. 

Referências -Contrato de Gestão da Unidade (HEMOGO).  

-Série histórica da unidade. 

Tabulação/ 

Cálculo 

Considerando que não se trata de dados inseridos em Sistemas de Informação 
em Saúde, a base de dados deve ser planilha própria da Unidade de registro 
diário de atendimento externo de solicitação de hemocomponentes. 
Desta forma, a tabulação deverá seguir os seguintes passos: 
 
NUMERADOR  
Número total de solicitações de hemocomponentes atendidas 

1º Passo: Buscar nos registros da Unidade o número de solicitações de 
hemocomponentes atendidas. 
 
DENOMINADOR  
Número total de solicitações de hemocomponentes 

1º Passo: Buscar nos registros da Unidade o número de solicitações de 
hemocomponentes. 
 
RESULTADO 

-Aplicar a fórmula. 

Área 

responsável 

Superintendência de Atenção Integral à Saúde (SAIS) / Gerência de Atenção 

Terciária / (62) 3201-7082 / geratsais.saude@goias.gov.br 

Elaborado em:  

03 dez 2021 

Elaborado por: Gerência de Atenção Terciária. 
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1.30. Taxa de doador de primeira vez 

 

Resumo Representa o percentual de doadores de sangue que doaram pela primeira no 

serviço de hemoterapia no período avaliado. 

Complemento -Mensura o número de doadores de sangue que doaram pela primeira vez em 

relação ao número total de doadores num determinado período 

-Baixas taxas de doadores de sangue de 1ª vez podem ser decorrentes da 

deficiência no processo de captação dos doadores de sangue. 

Usos Utilizar o indicador como um dos instrumentos de avaliação no processo de 

captação de futuros doadores. 

Limitações -Ausência ou inconsistência na alimentação dos dados.  

-Ausência de campanhas de conscientização e incentivo à doação de sangue.  

-Desconhecimento ou ausência de informações por parte do doador. 

-Ausência de capacitação da equipe de captação de doadores de sangue. 

Fórmula (N° de doadores de sangue de 1ª vez / N° Total de doadores de sangue no 

período) x 100 

Parâmetro/ 

Meta 

50% 

Fonte -Serviço de hemoterapia, cadastro de doadores. 

-Procedimento de tabulação elaborado pela GERAT/SAIS/SES, em 28/10/2021. 

Referências -Série histórica da unidade (HUGOL e HEMOGO).  

Tabulação/ 

Cálculo 

Os dados não são inseridos em Sistemas de Informação em Saúde. Assim, a 

base de dados deve ser os quantitativos de atendimentos a doadores de 

sangue no período, armazenados em sistema de gestão do ciclo do sangue ou 

registros manuais. 

Para tabulação devem ser seguidos os seguintes passos: 

 

NUMERADOR  

Número de doadores de sangue de 1ª vez 

1° Passo: Levantar o número total de doadores de 1ª vez no período. 

 

DENOMINADOR  

Número total de doadores de sangue no período 

1° Passo: Levantar o número total de doadores de sangue no período. 

 

RESULTADO  

-Aplicar a fórmula. 

Área 

responsável 

Superintendência de Atenção Integral à Saúde (SAIS) / Gerência de Atenção 

Terciária / (62) 3201-7082 / geratsais.saude@goias.gov.br 

Elaborado em:  

03 dez 2021 

Elaborado por: Gerência de Atenção Terciária. 
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1.31. Tempo médio do processo de doação de sangue 

 

Resumo Representa o tempo médio para que o doador complete todo o processo de 

doação de sangue total, desde o cadastro na recepção até a liberação da sala 

de coleta. 

Complemento -Mensura o tempo que o doador permanece no serviço para o processo de 

doação de sangue total. 

-O tempo de permanência do doador de sangue em uma unidade hemoterápica, 

para doação de sangue, deve ser o menor possível, atendendo a segurança do 

processo e aos critérios das normativas vigentes, evitando desconforto ou 

stress ao doador.  

-Dentro desses princípios, esse tempo médio de doação do sangue é um dos 

critérios de avaliação do atendimento e quanto menor o tempo médio do 

processo de doação de sangue melhor avaliado é o atendimento. 

Usos Este indicador permite monitorar o tempo transcorrido desde o cadastro até a 

sala de coleta no processo da doação de sangue. 

Limitações Ausência ou inconsistência na alimentação dos dados. 

Fórmula Média do tempo que o doador permanece no serviço para o processo de 

doação de sangue total (desde o início do cadastro na recepção até a saída da 

sala de coleta). 

Parâmetro/ 

Meta 

< 60 minutos 

Fonte -Serviço de hemoterapia, cadastro de doadores (HEMOGO e HUGOL). 

-Procedimento elaborado pela GERAT/SAIS/SES, em 28/10/2021. 

Referências Série histórica da unidade. 

Tabulação/ 

Cálculo 

Os dados não são inseridos em Sistemas de Informação em Saúde. Assim deve-
se buscar as informações armazenadas em sistema de gestão do ciclo do sangue 
ou registros manuais, considerando a média do tempo de atendimento no 
processo de doação do sangue, desde o cadastro até o fim do processo de coleta 
de sangue. 

Área 

responsável 

Superintendência de Atenção Integral à Saúde (SAIS) 

Gerência de Atenção Terciária  

Fone: (62) 3201.7082 

Email: geratsais.saude@goias.gov.br 

Elaborado em:  

03 dez 2021 

Elaborado por: Gerência de Atenção Terciária. 
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1.32. Taxa de amostra de sangue descartada por lipemia 

 

Resumo Representa o percentual de amostras de sangue de doadores descartadas por 

lipemia no período avaliado.  

Complemento -Mensura o número de amostras de sangue descartadas devido à presença de 

lipemia num determinado período e construir o histórico do serviço. 

-Taxas aumentadas de descarte de amostras por lipemia resultam no descarte 

de hemocomponentes.  

-Tais taxas podem ser decorrentes de deficiências de avaliação durante o 

processo de triagem clínica e/ou instruções prévias aos candidatos à doação. 

Usos Utilizar a taxa mencionada como um dos instrumentos de avaliação de parte do 
processo captação de doadores e triagem clínica. 

Limitações -Ausência ou inconsistência na alimentação dos dados. 

-Desconhecimento ou ausência de informações por parte do doador. 

Possibilidade de subjetividade na avaliação das amostras. 

-Horário de doação (matutino ou vespertino). 

Fórmula (N° de doações que tiveram amostras de sangue descartadas por lipemia / N° 
total de doações de sangue no período) x 100. 

Parâmetro/ 

Meta 

≤ 1% 

Fonte -Serviço de Hemoterapia (HEMOGO e HUGOL): coleta de sangue de doadores, 

laboratório de análises clínicas, sistema de gerenciamento do ciclo do sangue. 

-Procedimento de tabulação elaborado pela GERAT/SAIS/SES, em 28/10/2021. 

Referências -Contrato de Gestão da Unidade.  

Tabulação/ 

Cálculo 

Os dados não são inseridos em Sistemas de Informação em Saúde. Assim, a 

base de dados devem ser os relatórios emitidos pelo laboratório ao triar as 

amostras para execução dos testes.  

Para tabulação devem ser seguidos os seguintes passos: 

 

NUMERADOR  

Número de doações que tiveram amostras de sangue descartadas por lipemia 

1° Passo: Levantar o número amostras de sangue descartadas por lipemia. 

 

DENOMINADOR  

Número total de doações de sangue no período 

1° Passo: Levantar o número total de doações de sangue no período. 

 

RESULTADO 

-Aplicar a fórmula e anexar arquivo do relatório no SIGUS. 

Área 

responsável 

Superintendência de Atenção Integral à Saúde (SAIS) / Gerência de Atenção 

Terciária / (62) 3201-7082 / geratsais.saude@goias.gov.br 

Elaborado em:  

03 dez 2021 

Elaborado por: Gerência de Atenção Terciária. 
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1.33. Índice de produção de hemocomponentes 

 

Resumo Mensura a relação entre os quantitativos de Hemocomponentes produzidos 
(Concentrados de hemácias, Concentrados de plaquetas, Plasma, 
Crioprecipitado), e as bolsas de sangue total que foram coletadas no período. 

Complemento -Avaliar a capacidade de produção de hemocomponentes a partir da coleta de 
bolsa de sangue total. 
-Melhores índices de produção de hemocomponentes indicam eficiência no uso 
de recursos e aproveitamento do material biológico. Já baixos índices de 
produção indicam necessidade de melhorias no processo de produção de 
hemocomponentes de forma a melhor utilizar o potencial dos componentes 
sanguíneos contidos na bolsa de sangue total coletada. 

Usos -Utilizar o indicador como um dos instrumentos para monitorar a eficiência de 
produção de maiores quantidades de hemocomponentes por bolsa de sangue 
total coletada no serviço de hemoterapia. 

Limitações -Ausência ou inconsistência na alimentação dos dados. 

-Quantitativos inadequados de equipamentos, insumos e profissionais 

capacitados, programações de coletas e gerenciamento de estoques de 

hemocomponentes impactam na eficiência a produção. 

Fórmula Número de hemocomponentes produzidos / Número de bolsas de sangue total 
coletadas no período. 

Parâmetro/ 

Meta 

-HEMOGO = 2,3. 

-HUGOL = 2,1. 

Fonte -Serviço de hemoterapia, quantitativos de hemocomponente produzidos. 

-Procedimento de tabulação elaborado pela GERAT/SAIS/SES, em 28/10/2021. 

Referências -Contrato de Gestão da Unidade.  

-Série histórica da unidade. 

Tabulação/ 

Cálculo 

Os dados não são inseridos em Sistemas de Informação em Saúde. Assim, a 
base de dados deve ser os quantitativos de hemocomponentes produzidos no 
período, armazenados em sistema de gestão do ciclo do sangue ou registros 
manuais. 
Para tabulação devem ser seguidos os seguintes passos: 
 
NUMERADOR  
Número de hemocomponentes produzidos 

1° Passo: Levantar o número de hemocomponentes produzidos. 
 
DENOMINADOR  
Número de bolsas de sangue total coletadas no período 

1° Passo: Levantar o número total de bolsas de sangue coletadas no período. 
 
RESULTADO 

-Aplicar a fórmula. 

Área 

responsável 

Superintendência de Atenção Integral à Saúde (SAIS) / Gerência de Atenção 

Terciária / (62) 3201-7082 / geratsais.saude@goias.gov.br 

Elaborado em:  

03 dez 2021 

Elaborado por: Gerência de Atenção Terciária. 
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1.34. Percentual de Cumprimento de Visita Técnica e Administrativa nas Unidades 
Assistidas pelo Hemocentro Coordenador 

 

Resumo Representa o percentual de visitas técnicas administrativas realizadas nas 
unidades da hemorrede assistidas pelo Hemocentro Coordenador durante o 
semestre. 

Complemento -Avaliar o grau de assistência do Hemocentro Coordenador às unidades de 

hemoterapia da hemorrede pública. 

-O indicador revela se as unidades da hemorrede estão sendo assistidas pelo 

Hemocentro Coordenador. 

Usos Utilizar o indicador como um instrumento para avaliar o desempenho das 
atividades do contratado. 

Limitações -Ausência ou inconsistência na alimentação dos dados. 

-Deficiências na equipe de profissionais para visitar as unidades. 

-Fatores imprevisíveis que limitem tais ações. 

Fórmula (Total de visitas técnica e administrativas realizadas / Total de visitas técnica e 
administrativas programadas no período) x 100. 

Parâmetro/ 

Meta 

≥ 90% 

Fonte -Serviço de Hemoterapia. Dados das unidades de saúde inseridas no SIGUS. 

-Procedimento de tabulação elaborado pela GERAT/SAIS/SES, em 28/10/2021. 

Referências  

Tabulação/ 

Cálculo 

Os dados não são inseridos em Sistemas de Informação em Saúde. Assim, a 

base de dados deve ser os quantitativos de hemocomponentes produzidos no 

período, armazenados em sistema de gestão do ciclo do sangue ou registros 

manuais. 

Para tabulação devem ser seguidos os seguintes passos: 

 

NUMERADOR  

Número de hemocomponentes produzidos 

1° Passo: Levantar o número de hemocomponentes produzidos. 

 

DENOMINADOR  

Número de bolsas de sangue total coletadas no período 

1° Passo: Levantar o número total de bolsas de sangue coletadas no período. 

 

RESULTADO 

-Aplicar a fórmula. 

Área 

responsável 

Superintendência de Atenção Integral à Saúde (SAIS) 

Gerência de Atenção Terciária  

Fone: (62) 3201.7082 

Email: geratsais.saude@goias.gov.br 

Elaborado em:  

03 dez 2021 

Elaborado por: Gerência de Atenção Terciária. 
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1.35. Tempo médio de atendimento ao paciente 

 

Resumo Avalia o tempo médio de espera do paciente entre o cadastro na recepção 
(chegada a unidade) e o início do atendimento pelo profissional de saúde 
(consulta/procedimento). 

Complemento -Mensurar o tempo médio de espera do paciente entre o cadastro e o início do 

atendimento.  

-O tempo de atendimento ao paciente em uma unidade hemoterápica, para 

consultas/procedimentos, deve ser o menor possível, atendendo a segurança 

do processo e aos critérios das normativas vigentes, evitando desconforto ou 

stress ao paciente.  

-Dentro desses princípios, esse tempo médio de espera do paciente é um dos 

critérios de avaliação do atendimento e quanto menor o tempo médio para o 

atendimento ao paciente melhor avaliado será esse parâmetro. 

Usos Este indicador permite monitorar o tempo transcorrido desde o cadastro e o início 
do atendimento ao paciente. 

Limitações Ausência ou inconsistência na alimentação dos dados. 

Fórmula Média do tempo demandado para atendimento ao paciente (desde o cadastro na 
recepção até o início do atendimento pelo profissional de saúde. 

Parâmetro/ 

Meta 

≤ 45 minutos 

Fonte -Serviço de Hemoterapia (HEMOGO).  

-Dados de cadastro/atendimento de pacientes (Sistema MV). 

-Procedimento elaborado pela GERAT/SAIS/SES, em 28/10/2021. 

Referências Série histórica da unidade. 

Tabulação/ 

Cálculo 

Os dados não são inseridos em Sistemas de Informação em Saúde. Assim deve-
se buscar as informações armazenadas em sistema de gestão da unidade de 
hemoterapia ou registros manuais, considerando a média do tempo de 
atendimento ao paciente (desde o cadastro na recepção até o início do 
atendimento pelo profissional de saúde). 

Área 

responsável 

Superintendência de Atenção Integral à Saúde (SAIS) 

Gerência de Atenção Terciária  

Fone: (62) 3201.7082 

Email: geratsais.saude@goias.gov.br 

Elaborado em:  

03 dez 2021 

Elaborado por: Gerência de Atenção Terciária. 
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2.1. Índice de Intervalo de Substituição de Leitos Hospitalares (horas) (↓) 

 

Resumo Este indicador é representado na forma de índice, pois relaciona o percentual 

de ocupação com a média de permanência (tempo). 

Complemento -Periodicidade: mensal 

Usos -Contribuir para o acompanhamento da produtividade hospitalar. 

-Acompanhar os dias de ociosidade dos leitos. 

Limitações -Inadequada alimentação do sistema de coleta de dados do censo hospitalar; 

-A coleta dos dados pode ser informatizada ou manual, conforme estrutura 
disponível na instituição. 

Fórmula (Taxa de Desocupação Hospitalar) × Media de Permanência / 

Taxa de Ocupação Hospitalar 

 

Obs.: Taxa de Desocupação Hospitalar = 1 – Taxa de Ocupação Hospitalar. 

Parâmetro/ 

Meta 

Indicador não constante no Plano Estadual de Saúde, PES/SES-GO 2020-

2023. 

Fonte -Sistema de Informações Hospitalares (SIH-SUS). 

-MV Soul.  

Referências -BAHIA. SECRETARIA DA SAUDE. Ficha de Qualificacao do Indicador: Indice 

de Intervalo de Substituição. 

-BRASIL. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). 

SERVIÇOS DE SAÚDE. Índice Intervalo de Substituição. 

-INDICADORES HOSPITALARES. Intervalo de Substituição de Leitos. 2011. 

-BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Departamento de Atenção Hospitalar e de Urgência. Manual de implantação e 
implementação : núcleo interno de regulação para Hospitais Gerais e 
Especializados [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção 
à Saúde, Departamento de Atenção Hospitalar e de Urgência. - Brasília: 
Ministério da Saúde, 2017. 57p.: il.  

Tabulação/ 

Cálculo 

TABULAÇÃO PELO SIH (Tabwin)  

 

-Calcular a Taxa de Ocupação Hospitalar Geral 

Fórmula: 

 
-Exemplificando o cálculo 

Tomando-se como base o Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO), no ano 

de 2020, qual foi a sua ToH? 

 

-Nr de pacientes-dia no período é dado pela marcação da variável 

‘Permanência’ na seção ‘Incremento’ da tela de tabulação do TabWin. 

Tabulação pelo TabWin: no diretório TabWin$ / TabWin / TabWin415 seguir os 

seguintes passos: 

1º Passo: Clicar em: Arquivo / Executar Tabulação 

2º Passo: Em Diretórios clicar em TabWin / SIH / TAB_SIH_08-. 

3º Passo: Em Arquivos de definição selecionar RD2008.DEF.  

https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
http://www2.saude.ba.gov.br/hgpv/Ficha%20de%20Qualificação%20do%20Indicador%20-%20IIS.pdf
http://www2.saude.ba.gov.br/hgpv/Ficha%20de%20Qualificação%20do%20Indicador%20-%20IIS.pdf
http://www2.saude.ba.gov.br/hgpv/Ficha%20de%20Qualificação%20do%20Indicador%20-%20IIS.pdf
https://www.anvisa.gov.br/servicosaude/avalia/indicadores/iis.htm
https://www.anvisa.gov.br/servicosaude/avalia/indicadores/iis.htm
http://indicador-hospitalar.blogspot.com/2009/09/intervalo-de-substituicao-de-leitos.html
https://antigo.saude.gov.br/images/PDF/2018/marco/28/Manual-NIR---Versao-digital-RGB.PDF
https://antigo.saude.gov.br/images/PDF/2018/marco/28/Manual-NIR---Versao-digital-RGB.PDF
https://antigo.saude.gov.br/images/PDF/2018/marco/28/Manual-NIR---Versao-digital-RGB.PDF
https://antigo.saude.gov.br/images/PDF/2018/marco/28/Manual-NIR---Versao-digital-RGB.PDF
https://antigo.saude.gov.br/images/PDF/2018/marco/28/Manual-NIR---Versao-digital-RGB.PDF
https://antigo.saude.gov.br/images/PDF/2018/marco/28/Manual-NIR---Versao-digital-RGB.PDF
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4º Passo: Realizar as seguintes seleções: 

-Linha: Hospital SES-GO. 

-Coluna: Não ativa  

-Incremento: Permanência.  

-Arquivos: Todos no intervalo de RDGO2001 a RDGO2012. 

-Marcar: Suprimir linhas zeradas e suprimir colunas zeradas. 

-Seleções disponíveis: 

a) Hospital SES-GO = 2338262 HUGO. 

5º Passo: Clicar em Executar. 

6º Passo: Salvar os dados em planilha. 

 

-Nr de leitos-dia no período é dado pelo número total de leitos cadastrados no 

CNES multiplicado pela quantidade de dias compreendidos no período a ser 

analisado. Por exemplo, se o período analisado for de 1 ano, multiplicar o 

número de leitos cadastrados no CNES por 365. Esta operação estima o 

número esperado de vagas (leitos) disponíveis para uma internação. 

 

Tabulação pelo TabWin: no diretório TabWin$ / TabWin / TabWin415 seguir os 

seguintes passos: 

1º Passo: Clicar em: Arquivo / Executar Tabulação. 

2º Passo: Em Diretórios clicar em TabWin / CNES / TabCNES. 

3º Passo: Em Arquivos de definição selecionar Leito_Especialidade.def.  

4º Passo: Realizar as seguintes seleções: 

-Linha: Estabelecim SES-GO. 

-Coluna: Não ativa. 

-Incremento: Freqüência. 

-Arquivos: selecione uma única competência de 2020 para servir como 

referência da quantidade de leitos disponíveis: LTGO2012 

-Marcar: Suprimir linhas zeradas e suprimir colunas zeradas. 

-Seleções disponíveis: 

a) Estabelecim SES-GO = 2338262 HUGO.  

5º Passo: Clicar em Executar. 

6º Passo: Salvar os dados em planilha. 

 

CÁLCULO 

NUMERADOR 

Proceda o cálculo seguinte para encontrar a ToH: 

Nr de pacientes-dia no período ÷ (Nr de leitos-dia no período × 365) 

RESULTADO  

Com a ToH calculada, proceder o cálculo do Intervalo de Substituição de Leitos 

Hospitalares. 

 

TABULAÇÃO PELO MV 

 

1º Passo: Acessar o sistema MV SOUL; 
2º Passo: Realizar o login; 
3º Passo: Clicar em Atendimento no menu disponibilizado na lateral esquerda; 
4º Passo: Clicar em Censo diário; 
5º Passo: Clicar em Internação; 
6º Passo: Clicar em Relatório; 
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7º Passo: Clicar em Operacional; 
8º Passo: Clicar no Censo; 
9º Passo: Clicar no Ordem do Relatório: Enfermaria + leito; 
10º Passo: Clicar Tipo de Unidade de Internação: Todos; 
11º Passo: Clicar em Imprimir.  
 

Coleta de dados: 
São somados todos os pacientes internados a cada dia no período selecionado. 
Ex: dia 1= 34 pacientes-dia, dia 2=41 pacientes-dia. 
Neste exemplo, o cálculo do paciente-dia no período de 2 dias seria: 34+41=75 
pacientes-dia. 
Exemplo: Hospital com 50 leitos, com média de permanência de 7 dias e taxa de 
ocupação de 85%. 
Taxa de desocupação = 100 - 85= 15%. 
O índice de intervalo de substituição, no exemplo acima, seria calculado da 
seguinte forma: 
Índice de Intervalo de substituição = 15x7 = 1,24 dias. 

Área 

responsável 

Superintendência do Complexo Regulador do Estado de Goiás (SCRS)  

Gerência de Regulação de Internações 

Coordenação Estadual dos Núcleos Internos de Regulação 

Fone: (62) 3201.3767/4976/984287851 

E-mail: gerint.saude@goias.gov.br 

Elaborado em: 

03 dez 2021 

Elaborado por: Wisley Velasco, Juliana Rodrigues. 
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2.2. Média de Permanência Hospitalar (dias) (↓|→) 

 

Resumo Este indicador representa a relação numérica entre o total de pacientes-dia 

num período e o total de saída (altas) hospitalares no mesmo período.  

Complemento Observação: 
-paciente-dia representa o número de pacientes internados durante um dia 
hospitalar em um leito operacional da instituição, os números de pacientes-dia 
no mês e representado pela somatória de pacientes dia de cada dia do mês. 
- Para isso, deve-se utilizar o censo às 00:00 hora de cada dia. 
- A padronização é preconizada baseada na nomenclatura e definição de leitos 
estabelecida pela Portaria nº. 312/2002 do Ministério da Saúde. 
-Periodicidade: mensal.  

Usos -Avaliar a eficiência de uma determinada unidade hospitalar; 

-Mensurar o número de leitos necessários para o atendimento a população. 

Limitações -Pode sofrer reflexos de qualquer anormalidade que ocorra dentro ou fora do 

hospital. 

-Pode ser influenciada pelo perfil de complexidade hospitalar e por 

características individuais, como idade, condição clínica e comorbidades dos 

pacientes. 

Fórmula (Total de pacientes-dia no período / Total de saídas no período) 

Parâmetro/ 

Meta 

-Indicador não constante no Plano Estadual de Saúde, PES/SES-GO 2020-

2023. 

-CONSÓRCIO DE INDICADORES DE QUALIDADE HOSPITALAR: Referência 

de média < 5 dias. 

Fonte -Sistema de Informações Hospitalares (SIH-SUS). 

-MV.  

Referências -MENDES, LHS. Manual da Ficha Técnica dos Indicadores do Programa 

UNIPLUS. São Paulo, 2018. 

-BRASIL. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). Média de 

Permanência Geral. 2013. 

-BRASIL. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). 

CONSÓRCIO DE INDICADORES DE QUALIDADE HOSPITALAR. Painel 

Geral: Fichas técnicas dos indicadores. Versao IV, 03/2020. 

Tabulação/ 

Cálculo 

TABULAÇÃO PELO SIH (Tabwin) 

NUMERADOR  

Total de pacientes-dia no período 

 

Tabulação pelo TabWin: no diretório TabWin$ / TabWin / TabWin415 seguir os 

seguintes passos: 

1º Passo: Clicar em: Arquivo / Executar Tabulação.    

2º Passo: Em Diretórios clicar em TabWin / SIH / TAB_SIH_08-. 

3º Passo: Em Arquivos de definição selecionar RD2008.DEF.  

4º Passo: Realizar as seguintes seleções: 

-Linha: Hospital SES-GO. 

-Coluna: Não ativa  

-Incremento: Permanência.  

-Marcar: Suprimir linhas zeradas e suprimir colunas zeradas.  

https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://www.gov.br/ans/pt-br/arquivos/assuntos/prestadores/qualiss-programa-de-qualificacao-dos-prestadores-de-servicos-de-saude-1/consorcio-de-indicadores-qualidade-hospitalar2-pdf
https://unidas.org.br/restrito/download/uniplus/MA_05_MANUAL_FICHA_TECNICA_INDICADORES_5_ED_web_2018_08.pdf
https://unidas.org.br/restrito/download/uniplus/MA_05_MANUAL_FICHA_TECNICA_INDICADORES_5_ED_web_2018_08.pdf
https://unidas.org.br/restrito/download/uniplus/MA_05_MANUAL_FICHA_TECNICA_INDICADORES_5_ED_web_2018_08.pdf
http://www.ans.gov.br/images/stories/prestadores/E-EFI-05.pdf
http://www.ans.gov.br/images/stories/prestadores/E-EFI-05.pdf
https://www.gov.br/ans/pt-br/arquivos/assuntos/prestadores/qualiss-programa-de-qualificacao-dos-prestadores-de-servicos-de-saude-1/1-indicadores-gerais-versao-i-publicacao-ans-pdf
https://www.gov.br/ans/pt-br/arquivos/assuntos/prestadores/qualiss-programa-de-qualificacao-dos-prestadores-de-servicos-de-saude-1/1-indicadores-gerais-versao-i-publicacao-ans-pdf
https://www.gov.br/ans/pt-br/arquivos/assuntos/prestadores/qualiss-programa-de-qualificacao-dos-prestadores-de-servicos-de-saude-1/1-indicadores-gerais-versao-i-publicacao-ans-pdf
https://www.gov.br/ans/pt-br/arquivos/assuntos/prestadores/qualiss-programa-de-qualificacao-dos-prestadores-de-servicos-de-saude-1/1-indicadores-gerais-versao-i-publicacao-ans-pdf
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5º Passo: Em Arquivos, selecionar os arquivos RDGO*.DBC do(s) ano(s) e 

mês(es) desejado(s). 

6º Passo: Clicar em Executar. 

7º Passo: Salvar os dados em planilha. 

 

DENOMINADOR  

Total de saídas no período 

 

No TabWin, repetir as seleções anteriores até o 4º passo:  

- Incremento = Frequência.  

-Marcar: Suprimir linhas zeradas e suprimir colunas zeradas.  

5º Passo: Em Arquivos, selecionar os arquivos RDGO*.DBC do(s) ano(s) e 

mês(es) desejado(s). 

6º Passo: Clicar em Executar. 

7º Passo: Salvar os dados em planilha. 

 

RESULTADO 

-Aplicar a fórmula. 

 

TABULAÇÃO PELO MV 

1º Passo: Acessar o sistema MV SOUL; 
2º Passo: Realizar o login; 
3º Passo: Clicar em Atendimento no menu disponibilizado na lateral esquerda 

4º Passo: Clicar em internação; 
5º Passo: Clicar em Relatório; 
6º Passo: Clicar em Internados; 
7º Passo: Clicar em Controle de Permanência; 
8º Passo: Clicar no menu unidade de internação: 
-Todos; 
-Por unidade de internação 

-Checar na última página do censo o total de pacientes internadas que é igual 

ao número de pacientes/dia da unidade. 

 

Obs.: O Numerador é a somatória de paciente dia do hospital no período de um 
mês, ou seja, cada paciente internado ocupando um leito operacional por um dia, 
representa um paciente dia. 
O Denominador é o somatório das saídas hospitalares no período de um mês, 
sendo o critério de inclusão das saídas: 
1 – Alta (curado, melhorado ou inalterado, alta a pedido e alta com retorno 
programado); 
2 – Evasão; 
3 – Desistência do tratamento; 
4 – Transferência externa; 
5 – Óbito 

Área 

responsável 

Superintendência do Complexo Regulador do Estado de Goiás (SUPCRS)  

Fone: (62) 3201.3767/4976 

Elaborado em: 

03 dez 2021 

Elaborado por: Wisley Velasco, Juliana Rodrigues.  
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2.3. Percentual de ocorrência de glosas no SIH-SUS (↓) 

 

Resumo É o indicador que mensura a porcentagem de internações hospitalares que 

foram rejeitadas pelo Ministério da Saúde segundo as regras de faturamento do 

SUS. 

Complemento -Trata-se do percentual da quantidade de internações que foi rejeitada e/ou 
glosadas pelo sistema de processamento hospitalar em comparação com a 
quantidade de internações apresentadas pelos estabelecimentos de saúde que 
não seguiram as normas e as regras de faturamento estipuladas pelo Ministério 
da Saúde. 
-Periodicidade: mensal. 

Usos -Acompanhar a taxa de perda de recursos por unidade. 

-Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de ações voltadas 

para a redução das glosas de AIHs. 

-Contribuir para a identificação e providências acerca de serviços não 

habilitados. 

-Analisar as rejeições dos serviços de saúde monitorando situações irregulares 

que não seguem regras de faturamento (Manual Técnico Operacional do 

Sistema de Informação Hospitalar -SIH/SUS), regras do Sistema de 

Gerenciamento da Tabela de Procedimentos e Medicamentos e OPM do SUS-

SIGTAP. 

-Identificar se a capacidade instalada do estabelecimento está cadastrada 

adequadamente de acordo com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde – CNES (exemplo: instalações físicas, serviços especializados, leitos, 

habilitações e especialidades profissionais – CBO); 

-Monitorar as rejeições de internações hospitalares, por inconsistências e 

incompatibilidades referente ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde – CNES; 

-Identificar o faturamento de procedimentos sem a avaliação e a autorização 

prévia do médico autorizador. 

Limitações -Percentual de AIHs rejeitadas pode não ser fidedigno, caso o estabelecimento 

não apresente todas as internações realizadas. 

-O número de internações (AIHs) rejeitadas mensal poderá não representar a 

totalidade de internações efetivamente ocorridas no período, pois AIHs podem 

ser apresentadas até 03 (três) meses após a data de internação. 

-O número de internações (AIHs) rejeitadas em um determinado período 

(mensal) poderá ser reapresentada e aprovada no mês seguinte respeitando o 

limite de três meses após a apresentação. 

Fórmula Nº de AIHs apresentadas e rejeitadas no período ÷ Nº total de AIHs 

apresentadas no período × 100 

Parâmetro/ 

Meta 

-Indicador não constante no Plano Estadual de Saúde, PES/SES-GO 2020-

2023. 

Fonte -Sistema de Informações Hospitalares (SIH-SUS). 

Referências -BAHIA. SECRETARIA DA SAÚDE. Ficha de Qualificação do Indicador – 

TGAIH.  

-BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Departamento Nacional de Auditoria do 

SUS. Orientações técnicas sobre aplicação de glosas em auditoria no SUS: 

https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
http://www2.saude.ba.gov.br/hgpv/Ficha%20de%20Qualificação%20do%20Indicador%20-%20TGAIH.pdf
http://www2.saude.ba.gov.br/hgpv/Ficha%20de%20Qualificação%20do%20Indicador%20-%20TGAIH.pdf
http://www2.saude.ba.gov.br/hgpv/Ficha%20de%20Qualificação%20do%20Indicador%20-%20TGAIH.pdf
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caderno 1 / Ministério da Saúde, Departamento Nacional de Auditoria do SUS. – 

Brasília: Ministério da Saúde, 2005. 88 p.: il. – (Série A. Normas e Manuais 

Técnicos). 

-BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Agência Nacional de Saúde Suplementar. 

Painel de Indicadores de Glosa. 2021. 

Tabulação/ 

Cálculo 

TABULAÇÃO 

 

NUMERADOR  

Na ocorrência de glosas de AIHs 

 

Tabulação pelo TabWin: no diretório TabWin$ / TabWin / TabWin415 seguir os 

seguintes passos: 

1º Passo: Clicar em: Arquivo / Executar Tabulação. 

2º Passo: Em Diretórios clicar em TabWin / SIH / TAB_SIH_08-. 

3º Passo: Em Arquivos de definição selecionar RJ2008.DEF.  

4º Passo: Realizar as seguintes seleções: 

Tabulação levando-se em conta períodos iguais ou maiores que 01 mês ou 01 

ano da internação. 

-Linha: Unid da Federação de Atend (ou espaço geográfico desejado). 

-Coluna: Ano de internação ou outro período disponível desejado. 

-Incremento: Frequência. 

-Marcar: Suprimir linhas zeradas e suprimir colunas zeradas. 

-Seleções disponíveis: 

a)Tipo de AIH = Normal; 

b)Unid da Federação de Atend = Goiás; 

c)Hospital SES-GO = selecionar as unidades abaixo ou outras desejadas; 

d)Ano de Internação = marcar o(s) ano(s) ou qualquer outro período desejado.  

5º Passo: Em “Arquivos”, selecionar os arquivos RJGO*.DBC do(s) ano(s) e 

mês(es) desejado(s). 

7º Passo: Clicar em “Executar”. 

8º Passo: Salvar os dados em planilha.  

 

DENOMINADOR  

Na ocorrência de glosas de AIHs + No de AIHs aprovadas 
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Observação: a parte de número de ocorrência de glosas já foi tabulada para o 

numerador. Neste momento, será tabulada a parte das AIHs aprovadas. 

 

Tabulação pelo TabWin: no diretório TabWin$ / TabWin / TabWin415 seguir os 

seguintes passos: 

1º Passo: Clicar em: Arquivo / Executar Tabulação. 

2º Passo: Em Diretórios clicar em TabWin / SIH / TAB_SIH_08-. 

3º Passo: Em Arquivos de definição selecionar RD2008.DEF.  

4º Passo: Realizar as seguintes seleções: 

Tabulação levando-se em conta períodos iguais ou maiores que 01 mês ou 01 

ano da internação. 

-Linha: Unid da Federação de Atend (ou espaço geográfico desejado). 

-Coluna: Ano de internação ou outro período disponível desejado. 

-Incremento: Frequência. 

-Marcar: Suprimir linhas zeradas e suprimir colunas zeradas. 

-Seleções disponíveis: 

a) Tipo de AIH = Normal; 

b) Unid da Federação de Atend = Goiás; 

c) Hospital SES-GO = selecionar as unidades abaixo ou outras desejadas; 

 

d)Ano de Internação = marcar o(s) ano(s) ou qualquer outro período desejado.  
5º Passo: Em “Arquivos”, selecionar os arquivos RDGO*.DBC do(s) ano(s) e 
mês(es) desejado(s). 
6º Passo: Clicar em “Executar”. 
7º Passo: Salvar os dados em planilha.  
 
RESULTADO 

-Aplicar a fórmula. 

Área 

responsável 

Sup. do Complexo Regulador do Estado de Goiás (SCRS) / Ger. de Regulação 
de Urgências e Emergências / Coord. da Central Estadual de Processamento 
de Informação / (62) 3201-4957 / gerue.saude@goias.gov.br 

Elaborado em: 

03 dez 2021 

Elaborado por: Wisley Velasco, Edinalva Gonçalves. 
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2.4. Média Mensal da Taxa de Ocupação Hospitalar/Institucional (→) 

 

Resumo É a média mensal da razão entre o número de leitos ocupados (número de 

pacientes-dia) pelo número de leitos disponíveis em determinado período. 

Complemento -Periodicidade: mensal 
-Paciente-dia representa o número de pacientes internados durante 1 dia 
hospitalar em um leito operacional da Instituição. 0 número de pacientes-dia no 
mês é representado pela somatória de pacientes-dia de cada dia do mês. Para 
isso, deve-se utilizar o censo às 00:00 hora de cada dia. 
-Observações: 

a) Embora o referido indicador carregue consigo o conceito de ocupação de 

leitos operacionais, o que se mede, na prática, quando utilizado o SCNES, e a 

ocupação hospitalar com base no número de leitos totais cadastrados. Este, 

por sua vez, não traz consigo, em seu cadastro, a indicação de que o leito está 

operacional ou não, bem como que ele seja exclusivo ou não para COVID. 

b) Leitos considerados: clínicos e cirúrgicos. 

Usos -Avalia a eficiência da gestão dos leitos operacionais da unidade hospitalar. 

Limitações -Se a geração do dado for automática, pode ser validado pela contagem 

manual in loco de todos os pacientes internados em cada dia do mês no 

mesmo horário e os resultados de cada dia serão somados no final do mês.  

-Espera-se uma concordância acima de 90% entre o número de pacientes 

obtidos no Sistema informatizado e na contagem manual. 

-Se a coleta de dados for manual, pode ser validada pela contagem do censo 

diário de dois avaliadores independentes. Espera-se uma concordância acima 

de 90°a entre o número de pacientes obtidos nas duas contagens. 

-Será realizada no momento da elaboração do indicador, sempre que houver 

mudança na descrição do indicador ou quando julgar-se necessário, devido à 

inconsistência dos resultados. 

Fórmula (Nº de pacientes-mês no período ÷ Nº de leitos operacionais no período) × 100 

Parâmetro/ 

Meta 

-Indicador não constante no Plano Estadual de Saúde, PES/SES-GO 2020-

2023. 

-AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS): Parâmetros, Dados 

Estatísticos e Recomendações – recomenda-se uma taxa de ocupação entre 

75% e 85%. Meta – manter a taxa de ocupação entre 80% e 85%. 

Fonte -Sistema de Informações Hospitalares (SIH-SUS) 

-Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES)  

-MV Soul.  

Referências -BRASIL. AGENCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). Taxa de 

Ocupação Operacional Geral. 2012.  

-BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção à Saúde. 

Departamento de Atenção Hospitalar e de Urgência. Manual de implantação e 

implementação : núcleo interno de regulação para Hospitais Gerais e 

Especializados [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção 

à Saúde, Departamento de Atenção Hospitalar e de Urgência. - Brasília: 

Ministério da Saúde, 2017. 57p.: il.  

Tabulação/ 

Cálculo 

TABULAÇÃO PELO SIH (Tabwin) 

- Calcular a Taxa de Ocupação Hospitalar Geral 

https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://www.ans.gov.br/images/stories/prestadores/E-EFI-01.pdf
https://www.ans.gov.br/images/stories/prestadores/E-EFI-01.pdf
https://www.ans.gov.br/images/stories/prestadores/E-EFI-01.pdf
https://antigo.saude.gov.br/images/PDF/2018/marco/28/Manual-NIR---Versao-digital-RGB.PDF
https://antigo.saude.gov.br/images/PDF/2018/marco/28/Manual-NIR---Versao-digital-RGB.PDF
https://antigo.saude.gov.br/images/PDF/2018/marco/28/Manual-NIR---Versao-digital-RGB.PDF
https://antigo.saude.gov.br/images/PDF/2018/marco/28/Manual-NIR---Versao-digital-RGB.PDF
https://antigo.saude.gov.br/images/PDF/2018/marco/28/Manual-NIR---Versao-digital-RGB.PDF
https://antigo.saude.gov.br/images/PDF/2018/marco/28/Manual-NIR---Versao-digital-RGB.PDF
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Fórmula:  

 
 

- Exemplificando o cálculo 

Tomando-se como base o Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO) no ano de 

2020, qual foi a sua ToH? 

 

- Nr de pacientes-dia no período é dado pela marcação da variável 

‘Permanência’ na seção ‘Incremento’ da tela de tabulação do TabWin. 

 

Tabulação pelo TabWin: no diretório TabWin$/TabWin/TabWin415.exe e seguir 

os seguintes passos: 

1º Passo: Clicar em: Arquivo / Executar Tabulação. 

2º Passo: Em Diretórios clicar em TabWin/SIH/TAB_SIH_08- 

3º Passo: Em Arquivos de definição selecionar RD2008.DEF 

4º Passo: Realizar as seguintes seleções: 

-Linha: Hospital SES-GO. 

-Coluna: Não ativa  

-Incremento: Permanência.  

-Arquivos: Todos no intervalo de RDGO2001 a RDGO2012. 

-Marcar: Suprimir linhas zeradas e suprimir colunas zeradas. 

-Seleções disponíveis: 

a) Hospital SES-GO = 2338262 HUGO. 

5º Passo: Clicar em Executar. 

6º Passo: Salvar os dados em planilha. 

 

- Nr de leitos-dia no período é dado pelo número total de leitos cadastrados no 

CNES multiplicado pela quantidade de dias compreendidos no período a ser 

analisado. Por exemplo, se o período analisado for de 1 ano, multiplicar o 

número de leitos cadastrados no CNES por 365. Esta operação estima o 

número esperado de vagas (leitos) disponíveis para uma internação. 

Tabulação pelo TabWin: no diretório TabWin$/TabWin/TabWin415 seguir os 

seguintes passos: 

1º Passo: Clicar em: Arquivo / Executar Tabulação. 

2º Passo: Em Diretórios clicar em TabWin/CNES/TabCNES 

3º Passo: Em Arquivos de definição selecionar Leito_Especialida- 

def 

4º Passo: Realizar as seguintes seleções: 

-Linha: Estabelecim SES-GO. 

-Coluna: Não ativa. 

-Incremento: Freqüência. 

-Arquivos: selecione uma única competência de 2020 para servir como 

referência da quantidade de leitos disponíveis: LTGO2012 

-Marcar: Suprimir linhas zeradas e Suprimir colunas zeradas. 

-Seleções disponíveis: 

a) Estabelecim SES-GO =  2338262 HUGO.  

5º Passo: Clicar em Executar. 

6º Passo: Salvar os dados em planilha. 
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RESULTADO  

Aplicar a fórmula.  

 

TABULAÇÃO PELO MV 

 

1º Passo: Acessar o sistema MV SOUL; 
2º Passo: Realizar o login; 
3º Passo: Clicar em atendimento no menu disponibilizado na lateral esquerda  

4º Passo: Clicar em internação; 
5º Passo: Clicar em Relatório; 
6º Passo: Clicar em Operacionais; 
7º Passo: Clicar em Censo; 
8º Passo: Checar na última página do censo o total de pacientes internadas que 
é igual ao número de pacientes/dia da unidade. 
-Observação: para as unidades que não dispõe do sistema MV SOUL, 
recomenda-se fazer a coleta através do sistema de gestão implantado na 
unidade ou realizar a coleta na unidade através do cendo in loco ou por telefone. 
-Observação: Definir horário padrão para coleta dos dados considerando sempre 
o período de 24 horas, recomenda-se considerar os dados às 00:00h. 

Área 

responsável 

Superintendência do Complexo Regulador do Estado de Goiás (SCRS) 

Gerência de Regulação de Internações 

Coordenação Estadual dos Núcleos Internos de Regulação 

Fone: (62) 3201.3767/4976/ 98428-7851  

E-mail: gerint.saude@goias.gov.br   

Elaborado em: 

03 dez 2021 

Elaborado por: Wisley Velasco, Juliana Rodrigues.  
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2.5. Percentual de absenteísmo (↓) 

 

Resumo Porcentagem de usuários sem comparecimento em consultas e procedimentos 

agendados e sem comunicação prévia em relação ao total de consultas e 

procedimentos agendados, num determinado espaço geográfico, no período 

considerado. 

Complemento -A taxa de absenteísmo é um indicador da regulação em saúde. É um 

importante marcador pois considera-se um problema mundial na assistência à 

saúde tanto no setor público como no privado. 

-Em geral, o absenteísmo é considerado um fenômeno multicausal, estando 

associado a: esquecimento, falhas na comunicação entre o serviço e o usuário, 

melhora dos sintomas de adoecimento, agendamento em horário de trabalho, 

falta de transporte e dia da semana agendado. Repercute em todos os 

envolvidos (gestão, trabalhador e usuário). Entre as consequências, destacam-

se: o aumento da fila de espera e de demandas por urgência, o desperdício de 

recursos públicos, a redução da produtividade e perda da eficiência. 

Usos -Estimar o desperdício de recursos monetários vinculados ao absenteísmo. 

-Monitorar a fila de espera e de demandas por urgências. 

-Monitorar a redução da produtividade e perda da eficiência da unidade e da 

gestão. 

Limitações -Falha nos registros de agendamento/atendimento. 

-Falhas na apropriação dos dados regionais. 

-Inexistência de sistema único para apropriação dos dados da rede pública e 

conveniada estadual. 

Fórmula (Total de Não comparecimento em consultas e procedimentos agendados ÷ 

Total de consultas e procedimentos agendados) × 100 

Parâmetro/ 

Meta 

-Indicador não constante no Plano Estadual de Saúde, PES/SES-GO 2020-

2023. 

Fonte -Superintendência do Complexo Regulador do Estado de Goiás 

Referências - BELTRAME MS et al. .Absenteísmo de usuários como fator de desperdício: 

desafio para sustentabilidade em sistema universal de saúde. 

- PERNAMBUCO. SECRETARIA DE SAÚDE. 

Tabulação/ 

Cálculo 

Solicitar os dados à área técnica. 

Área 

responsável 

Superintendência do Complexo Regulador do Estado de Goiás (SCRS)  

Gerência de Regulação Ambulatorial  

Fone: (62) 3201.4975 

Email: geram.saude@goias.gov.br 

Elaborado em: 

03 dez 2021 

Elaborado por: Suzana Xavier. 

  

https://www.scielo.br/j/sdeb/a/BYJbCp6ZBz9NCynKt3h3X3J/abstract/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/sdeb/a/BYJbCp6ZBz9NCynKt3h3X3J/abstract/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/sdeb/a/BYJbCp6ZBz9NCynKt3h3X3J/abstract/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/sdeb/a/BYJbCp6ZBz9NCynKt3h3X3J/abstract/?lang=pt
http://portal.saude.pe.gov.br/


R 

E 

G 

U 

L 

A 

Ç 

Ã 

O 

 

80 

2.6. Taxa de recusa de leito hospitalar (urgência/emergência) (↓) 

 

Resumo 

 

Percentual de vagas de internação recusadas, em relação ao total de vagas 

solicitadas ao Complexo Regulador Estadual. 

Complemento -Mede o percentual de recusas de vagas de internação de 

urgência/emergência pela regulação por diversos motivos, tais como, 

indisponibilidade de vagas, não enquadramento no perfil da vaga e outros.  

-A situação “recusada” para fichas do sistema SERVIR módulo urgência é 

utilizada sempre que a unidade executante faz a recusa por indisponibilidade 

de leito ou não atender o perfil solicitado. Todavia, a situação da ficha muda no 

momento em que outra unidade executante aceita a solicitação. Portanto, a 

ficha pode ter sua situação alterada a qualquer momento até a sua finalização, 

não sendo possível atender de forma fidedigna a finalidade do indicador 

proposto. 

Usos -Contribuir para o aprimoramento dos serviços. 

-Identificar a demanda reprimida. 

-Identificar as causas de recusa. 

Limitações -Falhas na apropriação dos dados regionais. 

-Inexistência de sistema único para apropriação dos dados da rede pública e 

conveniada estadual. 

Fórmula (Número de vagas recusadas ÷ Número total de vagas solicitadas) × 100 

Parâmetro/ 

Meta 

-Indicador não constante no Plano Estadual de Saúde, PES/SES-GO 2020-

2023. 

Fonte -DUOSYSTEM/SERVIR (Superintendência do Complexo Regulador do Estado 

de Goiás). 

Referências -BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Critérios e parâmetros assistenciais SUS - 

2017 - Caderno 1. Série Parâmetros SUS, v. 1, págs. 51 a 66. Brasília, 2017b. 

Tabulação/ 

Cálculo 

Solicitar os dados à área técnica. 

Área 

responsável 

Superintendência do Complexo Regulador do Estado de Goiás (SUPCRS)  

Fone: (62) 3201.3767/4976 

Elaborado em: 

03 dez 2021 

Elaborado por: Superintendência do Complexo Regulador do Estado de Goiás  

  

https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/setembro/13/Caderno-1-Criterios-e-Parametros-ASSISTENCIAIS-1-revisao.pdf
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/setembro/13/Caderno-1-Criterios-e-Parametros-ASSISTENCIAIS-1-revisao.pdf
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/setembro/13/Caderno-1-Criterios-e-Parametros-ASSISTENCIAIS-1-revisao.pdf
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/setembro/13/Caderno-1-Criterios-e-Parametros-ASSISTENCIAIS-1-revisao.pdf
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2.7. Taxa de Recusa Familiar para Doação de Órgãos e Tecidos em Morte Encefálica(↓) 

 

Resumo Percentual de famílias que recusaram a doação de órgãos e tecidos, entre o 

número de famílias que foram submetidas à entrevista familiar para doação de 

órgãos e tecidos em uma determinada unidade hospitalar, no período 

considerado. 

Complemento -Proporção de famílias que recusam a doação de órgãos quando entrevistadas. 

-A entrevista familiar é realizada com familiares de pacientes elegíveis para 

doação de órgãos e/ou tecidos, com diagnóstico de morte encefálica obtido 

conforme definido pelo Conselho Federal de Medicina na Resolução 

2173/2017. 

-A entrevista familiar é realizada com familiares de pacientes elegíveis para 

doação de órgãos e tecidos após a conclusão da morte encefálica conforme 

legislação vigente (Resolução 2.173/2017 do Conselho Federal de Medicina; 

Decreto 9.175/2017 do MS). 

-Doadores elegíveis são todos aqueles com diagnóstico de morte encefálica e 

sem contraindicações conhecidas previamente para doação. 

-Os dados são colhidos nos prontuários de notificação de morte encefálica e 

doação de órgãos e tecidos arquivados na Central de Transplantes. Esses 

dados são inseridos no Sistema de Informações e Gerenciamento (SIG) do 

Sistema Nacional de Transplantes (SNT) e registrados em planilha para 

acompanhamento da estatística da Central Estadual de Transplantes. 

Usos -Mensurar a quantidade de entrevistas familiares realizadas para doação de 

órgãos e tecidos. 

-Contribuir para a avaliação dos resultados das entrevistas junto aos pacientes 

da pessoa com morte encefálica. 

-Contribuir para a análise causal das recusas. 

-Subsidiar o planejamento e a melhoria das ações de sensibilização da 

população e capacitação de profissionais de saúde envolvidos no processo de 

doação de órgãos. 

Limitações -Subnotificação do diagnóstico de morte encefálica. 

-Falhas na comunicação do processo de morte encefálica e acolhimento 

familiar que impactam diretamente na recusa das famílias. 

-Elevado número de unidades de saúde que não possuem ou não praticam as 

atribuições previstas nas Comissões Intrahospitalares de Doação de Órgãos e 

Tecidos para Transplantes (CIHDOTT). 

Fórmula (Nº de recusas das famílias ÷ Nº de entrevistas realizadas) × 100 

Parâmetro/ 

Meta 

-Indicador não constante no Plano Estadual de Saúde,  PES/SES-GO 2020-

2023. 

-A Central de Transplantes tem como referência a média nacional que hoje 

encontra-se entre 40 a 42%. 

Fonte -Superintendência do Complexo Regulador em Saúde de Goiás / Gerência de 

Transplantes. 

Referências -BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Decreto nº 9.175 de 18 de outubro de 

2017. 

https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://www.saude.go.gov.br/estrutura/superintendencias/supcrs
https://www.saude.go.gov.br/estrutura/superintendencias/supcrs
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9175.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9175.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9175.htm
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-CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA (CFM). Resolução nº 2.173 de 23 de 

novembro de 2017. 

-GOIÁS. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. Estatísticas gerais da Central 

Estadual de Transplantes de Goiás. 

Tabulação/ 

Cálculo 

TABULAÇÃO 

1º Passo: Abrir o site da SES/GO no endereço: 

https://www.saude.go.gov.br/unidades-de 

saude/superintendencias/supcrs/gerencia-de-transplantes 

2º Passo: Em “Gerência de Transplantes” selecionar em “Estatísticas” o período 

desejado. 

3º Passo: Na planilha “Estatísticas gerais da Central Estadual de Transplantes 

de Goiás”, o numerador será a coluna “NEGATIVA FAMILIAR” e o denominador 

será a coluna “ENTREVISTA FAMILIAR”. 

 

CÁLCULO / RESULTADO 

Aplicar a fórmula. 

Área 

responsável 

Superintendência do Complexo Regulador do Estado de Goiás (SCRS)  

Gerência de Transplantes 

Coordenação de Credenciamento e Monitoramento 

Fone: (62) 3201.6720 

Email: transplantes.saude@goias.gov.br 

Elaborado em: 

03 dez 2021 

Elaborado por: Katiuscia Christiane Freitas, Nathália Carolyne Mendonça, 

Eliana Saba, Karla Batista.  

  

https://saude.rs.gov.br/upload/arquivos/carga20171205/19140504-resolucao-do-conselho-federal-de-medicina-2173-2017.pdf
https://saude.rs.gov.br/upload/arquivos/carga20171205/19140504-resolucao-do-conselho-federal-de-medicina-2173-2017.pdf
https://www.saude.go.gov.br/unidades-de-saude/superintendencias/supcrs/gerencia-de-transplantes
https://www.saude.go.gov.br/unidades-de-saude/superintendencias/supcrs/gerencia-de-transplantes
https://www.saude.go.gov.br/unidades-de%20saude/superintendencias/supcrs/gerencia-de-transplantes
https://www.saude.go.gov.br/unidades-de%20saude/superintendencias/supcrs/gerencia-de-transplantes
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2.8. Índice de Renovação ou Índice de Giro de Leitos (%) (↑) 

 

Resumo É a relação entre o número de pacientes que saíram do hospital (altas e óbitos) 

durante um determinado período e o número de leitos postos à disposição, no 

mesmo período. Representa a utilização do leito hospitalar durante o período 

considerado. 

Definições relacionadas: 

-Leitos Operacional: Leito ocupado ou passível de ocupação, calculado pela 

fórmula: leitos instalados – leitos bloqueados 

-Leitos Instalados: todos os leitos da instituição 

-Leito Bloqueado: Leito que, mesmo que momentaneamente, estão 

impossibilitados de uso por isolamento de contato de paciente ou manutenção. 

*Nota Técnica: Inclui o leito extra que estiver sendo utilizado. 

*População Alvo: Pacientes internados na Instituição 

Complemento Periodicidade: mensal. 

Usos Avalia a eficiência do giro de leitos das unidades, após a alta hospitalar. 

Limitações Paciente oriundos de outros municípios que dependem de transporte para o 

deslocamento. 

Fórmula Número de saídas no período ÷ Média do Número de leitos Operacionais no 

período. 

Parâmetro/ 

Meta 

Conforme perfil da unidade de saúde e meta contratual. 

Fonte MV e/ou Planilha manual. 

Referências -BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção à Saúde. 

Departamento de Atenção Hospitalar e de Urgência. Manual de implantação e 

implementação : núcleo interno de regulação para Hospitais Gerais e 

Especializados [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção 

à Saúde, Departamento de Atenção Hospitalar e de Urgência. - Brasília: 

Ministério da Saúde, 2017. 57p.: il.  

Tabulação/ 

Cálculo 

COLETA DE DADOS 

NUMERADOR 

1º Passo: são contadas todas as saídas hospitalares dos pacientes internados 

em leitos operacionais durante o período selecionado. 

2º Passo: são somadas todas as saídas no período selecionado. 

 

DENOMINADOR 

1º Passo: são contados todos os leitos operacionais por cada dia hospitalar por 

meio da realização de censo diário. 

2º Passo: são somados todos os leitos operacionais em cada dia em um 

determinado período. 

3º Passo: calcula-se a média de leitos operacionais para o período 

Exemplo: 

dia 1 = 62 leitos, 2 bloqueados por isolamento, total de leitos operacionais = 62-

2=60 leitos operacionais. 

dia 2 = 62 leitos, 1 bloqueado por manutenção, total de leitos operacionais = 

62-1 = 61 leitos operacionais. 

https://antigo.saude.gov.br/images/PDF/2018/marco/28/Manual-NIR---Versao-digital-RGB.PDF
https://antigo.saude.gov.br/images/PDF/2018/marco/28/Manual-NIR---Versao-digital-RGB.PDF
https://antigo.saude.gov.br/images/PDF/2018/marco/28/Manual-NIR---Versao-digital-RGB.PDF
https://antigo.saude.gov.br/images/PDF/2018/marco/28/Manual-NIR---Versao-digital-RGB.PDF
https://antigo.saude.gov.br/images/PDF/2018/marco/28/Manual-NIR---Versao-digital-RGB.PDF
https://antigo.saude.gov.br/images/PDF/2018/marco/28/Manual-NIR---Versao-digital-RGB.PDF
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Média de leitos operacionais nos dois dias: 

60+61 = 60.5 leitos operacionais.  

Observação: A coleta de dados pode ser informatizada ou manual conforme 

estrutura disponível na instituição. 

 

TABULAÇÃO  

NUMERADOR 

1º Passo: Acessar o sistema MV SOUL. 

2º Passo: Realizar o login. 

3º Passo: Clicar em Atendimento no menu disponibilizado na lateral esquerda.  

4º Passo: Clicar em internação. 

5º Passo: Clicar em Relatório. 

6º Passo: Clicar em Operacionais. 

7º Passo: Clicar em Altas. 

8º Passo: Clicar em altas por dia. 

9º Passo: Definir o período do relatório. 

10º Passo: Clicar em imprimir para visualizar o relatório. 

 

DENOMINADOR 

1º Passo: O NIR da instituição deverá criar uma planilha mensal e alimentá-la 

todos os dias às 00:00hs com o quantitativo de leitos operacionais e no final do 

período calcular a média dos mesmos. 

2º Passo: Acessar o sistema MV SOUL. 

3º Passo: Realizar o login. 

4º Passo: Clicar em atendimento no menu disponibilizado na lateral esquerda. 

5º Passo: Clicar em internação. 

6º Passo: Clicar em Relatório. 

7º Passo: Clicar em Operacionais. 

8º Passo: Clicar em Censo.  

9º Passo: Checar na última página do censo o total de leitos operacionais 

vagos e alimentar a planilha de leitos operacionais (1º Passo). 

-Observação: Para as unidades que não dispõe do sistema MV SOUL, 

recomenda-se fazer a coleta através do sistema de gestão implantado na 

unidade ou realizar a coleta na unidade através do censo in loco ou por 

telefone. 

-Observação: Definir horário padrão para coleta dos dados considerando 

sempre o período de 24 horas, recomenda-se considerar os dados às 00:00 h. 

Área 

responsável 

Núcleo Interno de Regulação da Unidade e enfermeiros das clínicas de 

internação 

Monitoramento: Gerência de Regulação de Internações / Superintendência do 

Complexo Regulador em Saúde de Goiás 

(62) 98428-7851 / gerint.saude@goias.gov.br 

Elaborado em: 

03 dez 2021 

Elaborado por: Juliana Rodrigues. 
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2.9. Percentual de Ocorrência de Glosas no SIA / DATASUS (↓) 

 

Resumo É o indicador que mensura a porcentagem da produção ambulatorial que foi 

rejeitada pelo Ministério da Saúde, segundo as regras de faturamento do SUS. 

Complemento -Trata-se do percentual da quantidade de procedimentos ambulatoriais que foi 

rejeitado pelo sistema de processamento ambulatorial em comparação com a 

quantidade de procedimentos apresentados pelos estabelecimentos de saúde 

que não seguiram as normas e as regras de faturamento estipuladas pelo 

Ministério da Saúde. 

-Periodicidade: mensal 

Usos -Analisar as rejeições dos serviços de saúde utilizando situações irregulares 

que não seguem regras de faturamento ambulatorial, como as regras dos 

atributos constantes no SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de 

Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS; 

-Identificar a capacidade instalada do estabelecimento não cadastrada 

adequadamente (exemplo: serviços especializados, habilitações e 

especialidades profissionais – CBO), por motivo de rejeição referente ao CNES 

(Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde); 

-Verificar se o estabelecimento está com produção ambulatorial dentro da Ficha 

de Programação Orçamentária que foi previamente estabelecida. 

-Analisar os procedimentos ambulatoriais de Alto Custo (Autorização de 

Procedimentos de Alto Custo – APACs) com data de validade diferente do 

tratamento proposto (inicial e continuidade). 

-Verificar se os procedimentos ambulatoriais de Alto Custo (Autorização de 

Procedimentos de Alto Custo – APACs) estão dentro do limite de 03 meses. 

-Identificar se a numeração está dentro da faixa estipulada e dentro da 

validade. 

-Monitorar autorizações prévias. 

Limitações -Percentual de procedimentos rejeitados pode não ser fidedigno, caso o 

estabelecimento não apresente todas os procedimentos ambulatoriais 

realizados; 

-O número de procedimentos ambulatoriais rejeitados em um determinado 

período (mensal) poderá ser reapresentada nos meses seguintes respeitando o 

limite de três meses após apresentação. 

-A falta de programação orçamentária pode aumentar o percentual de rejeições, 

mesmo que os procedimentos ambulatoriais tenham sido realizados. 

Fórmula Nº de produção ambulatorial rejeitada no mês ÷ Nº de produção ambulatorial 

apresentada no mês × 100 

Parâmetro/ 

Meta 

< 7% 

Fonte Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA-SUS). 

Referências -BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE/ Secretaria de Atenção à Saúde/ 

Departamento de Regulação, Avaliação e Controle/Coordenação Geral de 

Sistemas de Informação – 2009 MANUAL TÉCNICO OPERACIONAL SIA/SUS 

- SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS - Aplicativos de captação da 

http://www1.saude.rs.gov.br/dados/1273242960988Manual_Operacional_SIA2010.pdf
http://www1.saude.rs.gov.br/dados/1273242960988Manual_Operacional_SIA2010.pdf
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produção ambulatorial APAC Magnético – BPA Magnético - VERSIA – DE-PARA 

– FPO Magnético 69 Páginas 

-BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Departamento Nacional de Auditoria do 

SUS. Orientações técnicas sobre aplicação de glosas em auditoria no SUS: 

caderno 1 / Ministério da Saúde, Departamento Nacional de Auditoria do SUS. 

– Brasília: Ministério da Saúde, 2005. 88 p.: il. – (Série A. Normas e Manuais 

Técnicos) 

Tabulação/ 

Cálculo 

TABULAÇÃO TABWIN  

1° Passo: Buscar a fonte da informação no portal do TABWIN – Sistema de 
Informações Ambulatoriais do SUS. 
2° Passo: Buscar no portal do TABWIN o arquivo que define a tabulação: Arquivo 
de definição: Arquivos Auxiliares para Tabulação: TAB_SIA.zip. 
3° Passo: Baixar o arquivo de definição para a aplicação TABWIN. 
4° Passo: Na aplicação TABWIN tabular utilizando o arquivo de dados 
PRODUÇÃO AMBULATORIAL: PA. 
5º Passo: Calcular a QUANTIDADE DE PROCEDIMENTOS APRESENTADOS 
utilizando os seguintes parâmetros: Tabulação com incremento quantidade 
apresentada. 
6º Passo: Calcular a QUANTIDADE DE PROCEDIMENTOS APROVADOS 
utilizando os seguintes parâmetros: Tabulação com incremento quantidade 
aprovada. 
7º Passo: Calcular a QUANTIDADE DE PROCEDIMENTOS REJEITADOS 
utilizando os seguintes parâmetros: QUANTIDADE DE PROCEDIMENTOS 
APRESENTADOS subtraído pela QUANTIDADE DE PROCEDIMENTOS 
APROVADOS.  
8º Passo: Calcular o valor do percentual dos procedimentos rejeitados utilizando 
os seguintes parâmetros: QUANTIDADE DE PROCEDIMENTOS REJEITADOS 
dividido pela QUANTIDADE DE PROCEDIMENTOS APRESENTADOS 
multiplicado por 100. 

Área 

responsável 

Superintendência do Complexo Regulador do Estado de Goiás (SCRS)  

Gerência de Regulação de Urgências e Emergências (GERUE)   

Fone: 62 9322-3725/3201-4957 

E-mail: gerue.saude@goias.gov.br 

Elaborado em: 

03 dez 2021 

Elaborado por: Edinalva Gonçalves.  

  

http://www1.saude.rs.gov.br/dados/1273242960988Manual_Operacional_SIA2010.pdf
http://www1.saude.rs.gov.br/dados/1273242960988Manual_Operacional_SIA2010.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/aplicacao_glosas_auditoria.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/aplicacao_glosas_auditoria.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/aplicacao_glosas_auditoria.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/aplicacao_glosas_auditoria.pdf
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2.10. Taxa de efetivação da doação de órgãos (↑) 

 

Resumo Percentual de efetivação da doação de órgãos entre o número de notificações 
de morte encefálica e o número de doadores efetivos de órgãos em uma 
determinada unidade hospitalar, no período considerado.  

Complemento -As notificações de morte encefálica se referem ao início da investigação clínica 
para o diagnóstico de morte encefálica conforme definido pelo Conselho 
Federal de Medicina na Resolução 2173/2017. 
-Doadores efetivos são pacientes com diagnóstico de morte encefálica, com 
autorização familiar para doação de órgãos e que a cirurgia para a remoção 
dos órgãos foi iniciada.  
-Frequência de apuração dos dados: Mensal. 
-Evidência: Relatório Mensal das Atividades da Comissão Intra-Hospitalar de 
Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes – CIHDOTT (Origem: PRT de 
consolidação Nº 4/2017 Formulário III do anexo 19 do anexo I). 

Usos -Mensurar a quantidade de notificações de morte encefálica da unidade.  
-Quantificar o número de doadores efetivos de órgãos. 
-Analisar potencial de notificação de morte encefálica da unidade hospitalar. 
-Subsidiar processos de planejamento para ações de melhoria no processo de 
doação de órgãos. 

Limitações -Dificuldade técnica da unidade para concluir o diagnóstico de morte encefálica.  
-Casos de Parada Cardiorrespiratória irreversível antes da conclusão do 
diagnóstico. 
-Casos de morte encefálica com contraindicação clínica para doação de 
órgãos. 
-Recusa familiar para doação de órgãos. 

Fórmula Número de doadores efetivos de órgãos/ número de notificação de morte 
encefálica x 100 

Parâmetro/ 

Meta 

Registro Brasileiro de Transplantes/Taxa de efetivação Nacional (31%)  

Meta Goiás: 20% 

META PARA UNIDADE HOSPITALAR: 20% 

Fonte -Relatório Mensal das Atividades da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de 
Órgãos e Tecidos para Transplantes – CIHDOTT (Origem: PRT de consolidação 
Nº 4/2017 Formulário III do anexo 19 do anexo I).  
-Dados da Organização de Procura de Órgãos – OPO. 

Referências -ABTO. Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. Registro Brasileiro de 
Transplantes, 2020. Dimensionamento dos Transplantes no Brasil e em cada 
estado. São Paulo – SP. Disponível em https://site.abto.org.br/publicacao/xxvi-
no-4-anual/ acessado em 28 de out de 2021. 
-CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução nº 2.173, de 23 de set. de 
2017. Define os critérios do diagnóstico de morte encefálica.  
-BRASIL. Portaria nº 2.600, de 21 de out. de 2009 – Aprova o Regulamento 
Técnico do Sistema Nacional de Transplantes. Brasília, DF, 2009. 
 
-BRASIL. Portaria de Consolidação nº 4, de 28 de set. de 2017. Brasília, DF, 
2017 

Tabulação/ 

Cálculo 

NUMERADOR  

Número de doadores efetivos de órgãos 

 

Verificar junto à OPO ou registros da CIHDOTT quantos potenciais doadores 

efetivaram a doação (iniciaram a cirurgia para remoção de órgãos) no mês de 

referência. 

https://site.abto.org.br/publicacao/xxvi-no-4-anual/%20acessado%20em%2028%20de%20out%20de%202021
https://site.abto.org.br/publicacao/xxvi-no-4-anual/%20acessado%20em%2028%20de%20out%20de%202021
https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2017/2173
https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2017/2173
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2009/prt2600_21_10_2009.html
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2009/prt2600_21_10_2009.html
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/MatrizesConsolidacao/Matriz-4-Sistemas.html
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/MatrizesConsolidacao/Matriz-4-Sistemas.html
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DENOMINADOR  

Número de notificações de morte encefálica 

 

Verificar no relatório mensal da CIHDOTT quantos pacientes iniciaram o 

protocolo para Diagnóstico de Morte Encefálica na unidade, realizando pelo 

menos uma das etapas do processo no mês de referência. 

 

RESULTADO 

Aplicar fórmula. 

Área 

responsável 

Superintendência do Complexo Regulador do Estado de Goiás (SCRS)  

Gerência de Transplantes 

Fone: (62) 3201.2200 

Email: transplantes.saude@goias.gov.br 

Elaborado em: 

03 dez 2021 

Elaborado por: Elaborado por: Katiuscia Christiane Freitas, Nathália Carolyne 

Mendonça, Eliana Saba, Karla Batista. 
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2.11. Taxa de Notificação de Potenciais Doadores de Tecido Ocular em Óbito por PCR (↑) 

 

Resumo Percentual de notificações de potenciais doadores de tecido ocular em óbitos por 
parada cardiorrespiratória (PCR) entre o número total de óbitos de potenciais 
doadores de tecido ocular em uma determinada unidade hospitalar, no período 
de referência.  

Complemento -Potenciais doadores de tecido ocular são pacientes em óbito por PCR e que 
não possui contra-indicação absoluta para doação de tecido ocular conforme 
Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) N° 55, de 11 de dezembro de 2015 e 
RDC Nº 564, de 17 de setembro DE 2021. 
-A doação de tecido ocular ocorre após entrevista familiar realizada com 
familiares de pacientes em óbito por PCR. Para tanto, é necessário notificação 
do óbito de potenciais doadores de tecido ocular para CIHDOTT ou OPO 
(Organização de Procura de Órgãos) de referência. Essa notificação deve 
ocorrer na primeira hora após o óbito, para que seja realizada uma avaliação 
completa do potencial doador quanto a elegibilidade para doação de tecido 
ocular e para a enucleação acontecer no tempo adequado (06 horas com o 
corpo mantido em temperatura ambiente ou 12 horas se mantido sob 
refrigeração).  
-Frequência de apuração dos dados: Mensal. 
-Evidência: Relatório Mensal das Atividades da Comissão Intra-Hospitalar de 
Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes – CIHDOTT (Origem: PRT de 
consolidação Nº 4/2017 Formulário III do anexo 19 do anexo I). 

Usos -Mensurar a quantidade de óbitos de potenciais doadores de tecido ocular em 
óbitos por PCR ocorridos na unidade. 
-Quantificar o número de óbitos que são notificados para CIHDOTT ou OPO no 
período determinado. 
-Aumentar o número de doações de tecido ocular. 
-Subsidiar planejamento de ações de melhoria no processo de doação de 
tecidos em cada unidade. 

Limitações -Ausência de fluxo para identificação e notificação dos potenciais doadores de 
tecido ocular. 
-Baixo índice de notificação de óbitos por PCR nas unidades hospitalares.  
-Casos de notificação de óbito por PCR com contraindicação clínica para 
doação de tecido ocular. 

Fórmula Número de notificações de potenciais doadores de tecido ocular em óbito por 
PCR/ Número total de óbitos de potenciais doadores de tecido ocular em óbito 
por PCR x 100 

Parâmetro/ 

Meta 

-Meta Goiás: 100% 

-META PARA UNIDADE HOSPITALAR: 100% 

Fonte -Registro de óbitos ocorridos na unidade hospitalar. 
-Relatório de Atividade Diária da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de 
Órgãos e Tecidos para Transplantes – CIHDOTT (Origem: PRT de consolidação 
Nº 4/2017 Formulário I do anexo 19 do anexo I). 
-Relatório Mensal das Atividades da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de 
Órgãos e Tecidos para Transplantes – CIHDOTT (Origem: PRT de consolidação 
Nº 4/2017 Formulário III do anexo 19 do anexo I).  
-Formulário: Registro de Notificação – Informações do Potencial Doador de 
Tecidos Oculares.  

Referências -ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução da Diretoria 
Colegiada - RDC N° 55, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2015 - Dispõe sobre as 
boas práticas em tecidos humanos para uso terapêutico. Disponível em: 
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https://www.cevs.rs.gov.br/upload/arquivos/201705/18112318-rdc-55-2015-
boas-praticas-em-tecidos-14-12-2015.pdf  
-ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução da Diretoria 
Colegiada - RDC Nº 564, de 17 de setembro DE 2021 - Altera a Resolução de 
Diretoria Colegiada - RDC nº 55, de 11 de dezembro de 2015, que dispõe sobre 
as Boas Práticas em Tecidos humanos para uso terapêutico. Disponível em: 
https://www.lex.com.br/legislacao-resolucao-anvisadc-no-564-17-setembro-
2021/2535 
--BRASIL. Portaria nº 2.600, de 21 de out. de 2009 – Aprova o Regulamento 
Técnico do Sistema Nacional de Transplantes. Brasília, DF, 2009. 
-BRASIL. Portaria de Consolidação nº 4, de 28 de set. de 2017. Brasília, DF, 
2017. 

Tabulação/ 

Cálculo 

NUMERADOR 

Número de notificações de potenciais doadores de tecido ocular em óbito por 

PCR 

-Verificar no relatório mensal da CIHDOTT quantos óbitos por PCR sem contra-

indicação clínica absoluta foram notificados para a CIHDOTT/OPO, no mês de 

referência. 

 

DENOMINADOR  

Número total de óbitos de potenciais doadores de tecido ocular em óbito por PCR 

-Verificar no relatório mensal da CIHDOTT quantos óbitos por PCR sem contra-

indicação clínica absoluta ocorreram na unidade hospitalar, no mês de 

referência. 

RESULTADO 

-Aplicar fórmula 

Área 

responsável 

Superintendência do Complexo Regulador do Estado de Goiás (SCRS)  

Gerência de Transplantes 

Fone: (62) 3201.2200 

Email: transplantes.saude@goias.gov.br 

Elaborado em: 

03 dez 2021 

Elaborado por: Elaborado por: Katiuscia Christiane Freitas, Nathália Carolyne 

Mendonça, Eliana Saba, Karla Batista. 

  

https://www.cevs.rs.gov.br/upload/arquivos/201705/18112318-rdc-55-2015-boas-praticas-em-tecidos-14-12-2015.pdf/
https://www.cevs.rs.gov.br/upload/arquivos/201705/18112318-rdc-55-2015-boas-praticas-em-tecidos-14-12-2015.pdf/
https://www.lex.com.br/legislacao-resolucao-anvisadc-no-564-17-setembro-2021/2535
https://www.lex.com.br/legislacao-resolucao-anvisadc-no-564-17-setembro-2021/2535
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2009/prt2600_21_10_2009.html
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2009/prt2600_21_10_2009.html
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/MatrizesConsolidacao/Matriz-4-Sistemas.html
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/MatrizesConsolidacao/Matriz-4-Sistemas.html
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2.12. Taxa de Recusa Familiar para Doação de Tecido Ocular em Óbito por PCR (↑) 

 

Resumo Percentual de famílias que recusaram a doação de tecido ocular, entre o número 
de famílias que foram submetidas à entrevista familiar para doação de tecido 
ocular em uma determinada unidade hospitalar, no período considerado.  

Complemento -A Entrevista Familiar deve ser realizada com os familiares dos potenciais 
doadores de tecido ocular, após o óbito por parada cardiorrespiratória (PCR). 
-Frequência de apuração dos dados: Mensal. 
-Evidência: Relatório Mensal das Atividades da Comissão Intra-Hospitalar de 
Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes – CIHDOTT (Origem: PRT de 
consolidação Nº 4/2017 Formulário III do anexo 19 do anexo I). 

Usos -Mensurar a quantidade de entrevistas familiares realizadas para doação de 
tecido ocular na unidade;  
-Quantificar o número de recusas familiares para doação de tecido ocular;  
-Subsidiar processos de planejamento para ações de melhoria no processo de 
doação de tecido ocular. 

Limitações -Ausência de fluxo para notificação dos potenciais doadores de tecido ocular na 
unidade de saúde. 
-Subnotificação dos potenciais doadores de tecido ocular. 
-Alta taxa de recusa familiar em Goiás. 

Fórmula Número de recusas familiares para doação de tecido ocular em óbito por PCR/ 
número de entrevistas familiares realizadas para doação de tecido ocular em 
óbito por PCR x 100 

Parâmetro/ 

Meta 

-Meta Goiás: 50% 

-META PARA UNIDADE HOSPITALAR: 50% 

Fonte Relatório Mensal das Atividades da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de 
Órgãos e Tecidos para Transplantes – CIHDOTT (Origem: PRT de consolidação 
Nº 4/2017 Formulário III do anexo 19 do anexo I). 

Referências -ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução da Diretoria 
Colegiada - RDC N° 55, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2015 - Dispõe sobre as 
boas práticas em tecidos humanos para uso terapêutico. Disponível em: 
https://www.cevs.rs.gov.br/upload/arquivos/201705/18112318-rdc-55-2015-
boas-praticas-em-tecidos-14-12-2015.pdf  
-ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução da Diretoria 
Colegiada - RDC Nº 564, de 17 de setembro DE 2021 - Altera a Resolução de 
Diretoria Colegiada - RDC nº 55, de 11 de dezembro de 2015, que dispõe sobre 
as Boas Práticas em Tecidos humanos para uso terapêutico. Disponível em: 
https://www.lex.com.br/legislacao-resolucao-anvisadc-no-564-17-setembro-
2021/2535 
-BRASIL. Portaria nº 2.600, de 21 de out. de 2009 – Aprova o Regulamento 
Técnico do Sistema Nacional de Transplantes. Brasília, DF, 2009. 
-BRASIL. Portaria de Consolidação nº 4, de 28 de set. de 2017. Brasília, DF, 
2017. 

Tabulação/ 

Cálculo 

NUMERADOR  

Número de recusas familiares para doação de tecido ocular em óbito por PCR 

 

-Verificar junto aos relatórios da CIHDOTT o número de familiares, que, quando 

submetidos a entrevista familiar para doação de tecido ocular, se recusaram a 

doar os tecidos oculares de seu familiar em óbito com parada cardiorrespiratória.  

 

 

https://www.cevs.rs.gov.br/upload/arquivos/201705/18112318-rdc-55-2015-boas-praticas-em-tecidos-14-12-2015.pdf/
https://www.cevs.rs.gov.br/upload/arquivos/201705/18112318-rdc-55-2015-boas-praticas-em-tecidos-14-12-2015.pdf/
https://www.lex.com.br/legislacao-resolucao-anvisadc-no-564-17-setembro-2021/2535
https://www.lex.com.br/legislacao-resolucao-anvisadc-no-564-17-setembro-2021/2535
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2009/prt2600_21_10_2009.html
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2009/prt2600_21_10_2009.html
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/MatrizesConsolidacao/Matriz-4-Sistemas.html
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/MatrizesConsolidacao/Matriz-4-Sistemas.html
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DENOMINADOR  

Número de entrevistas familiares realizadas para doação de tecido ocular em 

óbito por PCR 

 

-Verificar junto aos registros da CIHDOTT o número de entrevistas realizadas 

para doação de tecido ocular no mês de referência. 

 

RESULTADO 

-Aplicar fórmula. 

Área 

responsável 

Superintendência do Complexo Regulador do Estado de Goiás (SCRS)  

Gerência de Transplantes 

Fone: (62) 3201.2200 

Email: transplantes.saude@goias.gov.br 

Elaborado em: 

03 dez 2021 

Elaborado por: Elaborado por: Katiuscia Christiane Freitas, Nathália Carolyne 

Mendonça, Eliana Saba, Karla Batista. 
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3.1. Proporção de municípios com cobertura vacinal preconizada para crianças menores de 
02 anos de idade (vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação) (↑)  

 

Resumo Percentual de municípios com as vacinas selecionadas (Pentavalente 3ª dose; 

pneumocócica 10-valente 2ª dose; poliomielite 3ª dose; tríplice viral 1ª dose) 

que alcançaram a cobertura vacinal preconizada, na população residente de 

um determinado espaço geográfico, no período considerado. 

Complemento -100% das vacinas selecionadas com cobertura vacinal de 95% de crianças 

menores de 1 ano de idade – Pentavalente (3ª dose), pneumocócica 10-

valente (2ª dose), poliomielite (3ª dose) - e para crianças de 1 ano de idade – 

tríplice viral (1ª dose). 

-Estima o nível de proteção da população menor de 02 anos, evitáveis por 

imunização, mediante o cumprimento do esquema básico de vacinação. 

Usos -Analisar variações geográficas e temporais no percentual de crianças 

menores de 02 anos vacinadas com cada tipo de imunizante recomendado. 

-Identificar situações de insuficiência que possam indicar necessidade de 

estudos especiais e medidas de intervenção. 

-Contribuir para a avaliação operacional e de impacto de programas de 

imunização, bem como para o delineamento de estratégias de vacinação. 

-Avaliar a homogeneidade de coberturas vacinais. 

-Subsidiar processos de planejamento, execução, monitoramento e avaliação 

de políticas públicas relativas à atenção à saúde da criança e ao controle de 

doenças evitáveis por imunização. 

Limitações -Valores médios elevados podem encobrir bolsões de baixa cobertura em 

determinados grupos populacionais, comprometendo o controle das doenças. 

-Imprecisões do registro de doses de vacina aplicadas, principalmente durante 

a realização de campanhas de vacinação. 

-A demanda da população não residente aos postos de vacinação, 

principalmente em campanhas, dificulta a avaliação da cobertura vacinal. 

-Imprecisões da base de dados demográficos utilizada para estimar o número 

de crianças, especialmente em anos intercensitários. 

Fórmula (Número de municípios com vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura 

vacinal preconizada ÷ Número total de municípios) × 100 

Parâmetro/ 

Meta 

PES/SES-GO 2020-2023  – Meta 1.2.4 da diretriz 1: “Percentual de municípios 

que atingiram cobertura vacinal > 95% em cada vacina que compõem o 

indicador do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde 

(PQA-VS)”, com linha de base de 28% em 2018, sendo 31% para 2020; 32% 

para 2021; 33% para 2022 e 34% para 2023. 

Fonte -Numerador: Sistema oficial de informação do Programa Nacional de 

Imunizações (SIPNI).  

-Denominador: Sistema de Informação de Nascidos Vivos (SINASC).  

Referências -BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria nº 1520, de 30 de maio de 2018. 

-BRASIL. Fichas de Qualificação da RIPSA. 

-GOIÁS. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. Plano Estadual de Saúde 

2020-2023. 

-GOIÁS. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. Mapa da Saúde de Goiás. 

https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
http://sipni.datasus.gov.br/si-pni-web/faces/inicio.jsf
https://datasus.saude.gov.br/nascidos-vivos-desde-1994
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2018/prt1520_06_06_2018.html
http://fichas.ripsa.org.br/2012/f-13/?l=pt_BR
https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://mapadasaude.saude.go.gov.br/mobile.php
https://mapadasaude.saude.go.gov.br/mobile.php
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Tabulação/ 

Cálculo 

TABULAÇÃO 

Observação: Em caso de dados mensais, buscá-los na área técnica.  

 

NUMERADOR  

Número de municípios com vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura 

vacinal preconizada 

 

1º Passo: Acessar o link de imunizações do Datasus (clique aqui) 

2º Passo: Em Tabnet clicar em Cobertura Vacinal. 

3º Passo: Em IMUNIZAÇÕES – COBERTURA – BRASIL realizar as seguintes 

seleções: 

-Linha: Município. 

-Coluna: Imuno. 

-Medidas: Coberturas Vacinais. 

4º Passo: Em PERÍODOS DISPONÍVEIS selecionar o ano desejado. (Se for 

necessária a obtenção de dados de uma determinada série histórica, será 

necessária a tabulação ano a ano). 

5º Passo: Em SELEÇÕES DISPONÍVEIS 

 a)Unidade da Federação = Goiás; 

 b)Município = Nível geográfico desejado; 

 c)Imuno = Penta, Pneumocócica, Poliomielite e Tríplice Viral D1. 

6º Passo: Ao final da página clicar em Mostra. 

7º Passo: Após aberta a visualização, ir ao final da página e clicar em COPIA 

PARA EXCEL. 

 

DENOMINADOR  

Número total de municípios 

 

-Número de municípios do nível geográfico em questão. Ex.: 246 municípios 

para o nível geográfico Goiás; 26 municípios para a Região de Saúde Central 

do Estado de Goiás. 

 

CÁLCULO 

NUMERADOR 

-Realizar o somatório dos municípios que alcançaram cobertura de > 95%, nos 

quatro (04) imunobiológicos. 

 

RESULTADO 

-Aplicar a fórmula. 

Área 

responsável 

Superintendência de Vigilância em Saúde (SUVISA) 

Gerência de Imunização 

Fone: (62) 3201.3528/6056 

Elaborado em: 

03 dez 2021 

Elaborado por: Wisley Velasco. 

  

http://sipni.datasus.gov.br/si-pni-web/faces/inicio.jsf
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3.2. Número absoluto de casos de sarampo confirmados (↓) 

 

Resumo Número absoluto de casos novos de residentes confirmados de sarampo, em 
determinado espaço geográfico, no período considerado. 

Complemento -A definição de caso confirmado de sarampo baseia-se em critérios adotados 
pelo Ministério da Saúde para orientar as ações de vigilância epidemiológica 
da doença em todo o país. 
-Estima o risco de ocorrência de casos autóctones de sarampo, assim 
considerados os que adquiriram a doença de uma fonte de infecção localizada 
em território brasileiro. A ocorrência de casos autóctones indica a persistência 
de fatores favoráveis à transmissão do vírus do sarampo, em especial a 
existência de segmentos populacionais com cobertura vacinal insuficiente. 
Medidas imediatas de investigação epidemiológica e controle são requeridas 
para cumprimento da meta de erradicar a doença na região das Américas. 
-Periodicidade: 2 meses.  

Usos -Analisar variações geográficas e temporais na distribuição dos casos 
confirmados de sarampo, como parte do conjunto de ações de vigilância 
epidemiológica da doença. 
-Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas e ações 
de saúde direcionadas para a erradicação do sarampo e, por extensão, ao 
controle das demais doenças evitáveis por imunização. 

Limitações -A capacidade para detecção, notificação, investigação e confirmação 
laboratorial de casos de sarampo está sujeita às condições técnico-
operacionais do sistema de vigilância epidemiológica em cada área geográfica.  
-A probabilidade de suspeita diagnóstica de sarampo tende a reduzir-se 
quando a incidência da doença é muito baixa. 
-Na fase de erradicação, a situação epidemiológica do sarampo pode ser 
melhor acompanhada pelo número absoluto de casos, que expressa as fontes 
de transmissão da doença. 

Fórmula Nº absoluto de casos confirmados de sarampo. 

Parâmetro/ 
Meta 

-PES/GO 2020-2023 – Meta 1.4.5 da diretriz 1: “Reduzir em 100% o número 
de casos confirmados de sarampo em Goiás até 2023”, com linha de base de 
14 casos em 2019, sendo 07 casos em 2020; 03 em 2021; 01 em 2022 e zero 
em 2023”. 

Fonte Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). 

Referências -BRASIL. Fichas de Qualificação da RIPSA. 

Tabulação/ 
Cálculo 

Buscar dados na área técnica, pois, trata-se de agravo em fase de eliminação.  
 
 

Área 
responsável 

Superintendência de Vigilância em Saúde (SUVISA) 
Gerência de Doenças Transmissíveis 
Coordenação de Controle de Doenças Imunopreviníveis e Respiratórias 
Fone: (62) 3201.7880 
Email: sarampogoias@gmail.com 

Elaborado em: 
03 dez 2021 

Elaborado por: Wisley Velasco, Gláucia Gama, Luciana Augusta Mariano.  

  

https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
http://fichas.ripsa.org.br/2012/d-1-1/?l=pt_BR
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3.3. Proporção de casos de hanseníase em abandono de tratamento entre os casos novos 
diagnosticados nos anos das coortes (↓) 

 

Resumo Percentual de pacientes residentes com classificação operacional PB e MB 

que não comparecem ao serviço de saúde por um determinado tempo, num 

determinado espaço geográfico, no período considerado. 

Complemento -Abandono: pacientes com classificação operacional PB que não 

compareceram ao serviço de saúde por mais de três meses consecutivos e 

os doentes com classificação operacional MB, que não compareceram ao 

serviço de saúde por mais de seis meses consecutivos, a partir da data do 

último comparecimento, apesar de repetidas tentativas para o retorno e o 

seguimento do tratamento. 

Usos -Medir a capacidade dos serviços em assistir aos casos de hanseníase. 

Limitações -Recomenda-se que os municípios alimentem regularmente a base de dados 

nacional, de acordo com as normativas vigentes, e que também utilizem seus 

dados locais, de forma a dar melhor visibilidade à dinâmica de seu quadro 

epidemiológico, em tempo oportuno, propiciando, quando necessária, a 

implementação de medidas de intervenção adequadas. 

Fórmula (Casos novos de hanseníase, de residentes, diagnosticados nos anos de 

coortes que abandonaram o tratamento até 31/12 do ano de avaliação / Total 

de casos novos de residentes diagnosticados nos anos de coortes) X 100 

Parâmetro/ 

Meta 

-Indicador não constante no Plano Estadual de Saúde, PES/SES-GO 2020-

2023. 

-Diretrizes para Vigilância, atenção e eliminação da Hanseníase como 

problema de Saúde Pública/MS (2016): Bom < 10%; Regular 10 a 24,9%; 

Precário ≥ 25%. 

Fonte -Sistema de informações de Agravos de Notificação (SINAN). 

Referências -BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Índice de Desempenho do Sistema Único 

de Saúde (IDSUS). Fichas detalhadas dos indicadores. 

-BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Roteiro para uso do Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação – Sinan NET para hanseníase -Manual 

para tabulação dos indicadores de hanseníase. 

-BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM 

SAÚDE. Nota Técnica nº 03/2012/CGHDE/DEVIT/SVS/MS. 

-BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM 

SAÚDE. Boletim Epidemiológico de Hanseníase. 2021. 

-GOIÁS. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. Plano Estadual de Saúde 

2020-2023. 

-PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA 2017-2021: Fichas de Indicadores. 

 

Tabulação/ 

Cálculo 

TABULAÇÃO pelo TabWin 

CÁLCULO 

Com as tabulações já realizadas e planilhas salvas do indicador “Proporção 

de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das 

coortes”, somar os valores de “Abandono” (PB + MB). 

 

https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2016/fevereiro/04/diretrizes-eliminacao-hanseniase-4fev16-web.pdf
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2016/fevereiro/04/diretrizes-eliminacao-hanseniase-4fev16-web.pdf
http://idsus.saude.gov.br/detalhadas.html
http://idsus.saude.gov.br/detalhadas.html
http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/Hanseniase/Manual_tabulacao_dos_indicadores_de_hanseniase.pdf
http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/Hanseniase/Manual_tabulacao_dos_indicadores_de_hanseniase.pdf
http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/Hanseniase/Manual_tabulacao_dos_indicadores_de_hanseniase.pdf
http://www.dive.sc.gov.br/conteudos/agravos/notas_tecnicas/Nota_tecnica_N_03-2012-Calculo_taxa_de_cura.pdf
http://www.dive.sc.gov.br/conteudos/agravos/notas_tecnicas/Nota_tecnica_N_03-2012-Calculo_taxa_de_cura.pdf
http://www.dive.sc.gov.br/conteudos/agravos/notas_tecnicas/Nota_tecnica_N_03-2012-Calculo_taxa_de_cura.pdf
http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2021/boletim-epidemiologico-hanseniase-2021
http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2021/boletim-epidemiologico-hanseniase-2021
https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://ti.saude.rs.gov.br/bi/file/fichas.pdf
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RESULTADO 

-Aplicar a fórmula. 

Área responsável Superintendência de Vigilância em Saúde (SUVISA) 

Gerência de Vigilância Epidemiológica de Doenças Transmissíveis  

Coordenação Estadual de Doenças Negligenciadas.  

Fone: (62) 3201.7881 

E-mail: gvecedn@gmail.com 

Elaborado em: 

03 dez 2021 

Elaborado por: Wisley Velasco, Eunice Salles. 
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3.4. Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das 
coortes (↑) 

 

Resumo Percentual de cura de casos novos de hanseníase residentes e diagnosticados 

nos anos das coortes, em determinado espaço geográfico, no período 

considerado. 

Complemento -Representa o êxito no tratamento de hanseníase e consequente diminuição da 

transmissão da doença. É de grande relevância, uma vez que a cura se refletirá 

na redução dos focos de contágio da doença e contribuirá para prevenção das 

incapacidades físicas. 

Usos -Avaliar a qualidade da atenção e do acompanhamento dos casos novos 

diagnosticados nos anos das coortes, bem como, a efetividade do tratamento. 

-Avaliar a efetividade dos esquemas de tratamento de hanseníase. 

-Contribuir para a avaliação operacional e de impacto do programa de 

prevenção e cura da hanseníase, bem como para o delineamento de 

estratégias de melhorias. 

-Identificar situações de insuficiência que possam indicar a necessidade de 

estudos especiais e medidas de intervenção. 

-Analisar variações geográficas e temporais. 

-Subsidiar processos de planejamento, execução, monitoramento e avaliação 

das ações e serviços públicos relativos à atenção e ao controle da hanseníase. 

Limitações -Depende do grau de adesão do paciente ao tratamento. 

-Depende da base de dados (SINAN NET) atualizada, ou seja, que todos os 

dados de acompanhamento dos casos já tenham sido digitados. 

-Depende do empenho dos profissionais em acompanhar os casos até o 

término do tratamento e dar alta por cura em tempo oportuno. 

-Depende da efetividade da política de controle de qualidade dos 

medicamentos. 

-Requer correção da subenumeração dos dados a partir de sistemas de registro 

contínuo. 

-Por serem indicadores que utilizam coortes, não possibilita obter dados 

mensais. 

Fórmula (Número de casos novos de hanseníase residentes e diagnosticados nos anos 

das coortes (PB diagnosticados no ano anterior ao ano de avaliação e MB 

diagnosticados dois anos antes ao ano de avaliação) e curados até 31/12 do 

ano de avaliação /  Número total de casos novos residentes em determinado 

local e diagnosticados nos anos das coortes) X 100 

Parâmetro/ 

Meta 

-PES/SES-GO 2020-2023 – Meta 1.4.2 da diretriz 1: “Aumentar a proporção de 

cura de casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos da coorte para 

93%, até 2023”, com linha de base de 80% em 2019, sendo 90% para 2020; 

91% para 2021; 92% para 2022 e 93% para 2023. 

PROPOSTA DE MUDANÇA DA ÁREA TÉCNICA: “- PES/SES-GO 2020-2023 – 

Meta 1.4.2 da diretriz 1: “Aumentar a proporção de cura de casos novos de 

hanseníase diagnosticados nos anos da coorte para 90%, até 2023”, com linha 

de base de 80% em 2019, sendo 90% para 2020; 88% para 2021; 89% para 

2022 e 90% para 2023.” ESTAS METAS ESTÃO DIFERENTES DAS METAS 

DO PES. 

https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
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-Indicador constante na Pactuação Interfederativa/SISPACTO com parâmetro 

de referência nacional de 83,5% (2015 – consolidação em 31/05/2016). 

-Parâmetros pelo Boletim Epidemiológico SVS MS nº especial janeiro/2021: ≥ 

90% Bom; ≥ 75 a 89,9% Regular; < 75% Precário. 

Fonte -Sistema de informações de Agravos de Notificação (SINAN). 

Referências -BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Índice de Desempenho do Sistema Único 

de Saúde (IDSUS). Fichas detalhadas dos indicadores. 

-BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Roteiro para uso do Sistema de Informação 

de Agravos de Notificação – Sinan NET para hanseníase – Manual para 

tabulação dos indicadores de hanseníase. 

-BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM 

SAÚDE. Nota Técnica nº 03/2012/CGHDE/DEVIT/SVS/MS. 

-BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM 

SAÚDE. Boletim Epidemiológico de Hanseníase. 2021. 

-GOIÁS. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. Plano Estadual de Saúde 

2020-2023. 

-PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA 2017-2021: Fichas de Indicadores. 

Tabulação/ 

Cálculo 

TABULAÇÃO 

Tabulação pelo TabWin: no diretório TabWin$ / TabWin / TabWin415 seguir os 

seguintes passos: 

 

NUMERADOR (Número de casos novos de hanseníase residentes e 

diagnosticados nos anos das coortes (PB diagnosticados no ano anterior ao 

ano de avaliação e MB diagnosticados dois anos antes ao ano de avaliação) e 

curados até 31/12 do ano de avaliação) 

 

1ª PARTE: Tabulação Paucibacilar (PB): 

1º Passo: Clicar em: Arquivo / Executar Tabulação ou 

2º Passo: Em Diretórios clicar em TabWin / SINAN. 

3º Passo: Em Arquivos de definição selecionar HansNet.def.  

4º Passo: Realizar as seguintes seleções: 

-Linha: UF Residencia Atual ou Mun Res Atu GO. 

-Coluna: Tipo de Saída. 

-Incremento: Frequência. 

-Desmarcar: Suprimir Linhas Zeradas e Suprimir Colunas Zeradas. 

-Seleções disponíveis: 

a) Ano Diagnóstico: subtrair 1 ao ano de avaliação (ex.: se ano de avaliação for 

2018, selecionar o ano diagnóstico 2017); 

b) Modo Entrada: Caso Novo; 

c) Tipo de Saída: Marcar todos exceto ERRO DE DIAGNÓSTICO e 

TRANSFERÊNCIAS1; 

 

Para avaliação municipal, desmarcar transferências para outros municípios, 

outros estados e outros países. Para avaliação regional, desmarcar 

transferências para outros municípios fora da regional de referência, outros 

estados e outros países. Para avaliação estadual, excluir transferências para 

outros estados e outros países. 

 

https://ti.saude.rs.gov.br/bi/file/fichas.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/media/pdf/2021/fevereiro/12/boletim-hanseniase-_-25-01.pdf
http://idsus.saude.gov.br/detalhadas.html
http://idsus.saude.gov.br/detalhadas.html
http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/Hanseniase/Manual_tabulacao_dos_indicadores_de_hanseniase.pdf
http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/Hanseniase/Manual_tabulacao_dos_indicadores_de_hanseniase.pdf
http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/Hanseniase/Manual_tabulacao_dos_indicadores_de_hanseniase.pdf
http://www.dive.sc.gov.br/conteudos/agravos/notas_tecnicas/Nota_tecnica_N_03-2012-Calculo_taxa_de_cura.pdf
http://www.dive.sc.gov.br/conteudos/agravos/notas_tecnicas/Nota_tecnica_N_03-2012-Calculo_taxa_de_cura.pdf
http://www.dive.sc.gov.br/conteudos/agravos/notas_tecnicas/Nota_tecnica_N_03-2012-Calculo_taxa_de_cura.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/media/pdf/2021/fevereiro/12/boletim-hanseniase-_-25-01.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/media/pdf/2021/fevereiro/12/boletim-hanseniase-_-25-01.pdf
https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://ti.saude.rs.gov.br/bi/file/fichas.pdf
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d) Class Oper Atual: PAUCIBACILAR (PB); 

e) Esq Terap Atual: PQT/PB/6 DOSES. 

5º Passo: Não Classificados Marcar: Ignorar. 

7º Passo: Em Arquivos, selecionar os arquivos HANSGO do ano avaliado 

menos um, conforme previsto no 4º passo, em seleções disponíveis, letra “a”. 

8º Passo: Clicar em Executar. 

9º Passo: Salvar.  

-Renomear a coluna Cura para Cura Casos Novos PB. 

-Renomear a coluna Total para Total Casos Novos PB. 

-Salvar a tabela. 

 

2ª PARTE: Tabulação Multibacilar (MB): 

1º Passo: Clicar novamente em EXECUTAR TABULAÇÃO ou no Menu Arquivo 

e clicar em “ABRE DEF”. 

2º Passo: Realizar as seguintes seleções: 

-Linha: UF Residencia Atual ou Mun Res Atu GO. 

-Coluna: Tipo de Saída. 

-Incremento: Frequência. 

-Desmarcar: Suprimir Linhas Zeradas e Suprimir Colunas Zeradas. 

-Seleções disponíveis: 

a) Ano Diagnóstico: subtrair 2 anos ao ano em avaliação (ex.: se ano de 

avaliação for 2018, selecionar o ano diagnóstico 2016); 

b) Modo Entrada: Caso Novo; 

c) Tipo de Saída: Marcar todos exceto ERRO DE DIAGNÓSTICO e 

TRANSFERÊNCIAS¹; 

 

¹Para avaliação municipal, desmarcar transferências para outros municípios, 

outros estados e outros países. Para avaliação regional, desmarcar 

transferências para outros municípios fora da regional de referência, outros 

estados e outros países. Para avaliação estadual, excluir transferências para 

outros estados e outros países. 

d) Class Oper Atual: MULTIBACILAR (MB); 

e) Esq Terap Atual: PQT/MB/12 DOSES. 

3º Passo: Não Classificados Marcar: Ignorar. 

4º Passo: Em “Arquivos”, selecionar os arquivos HANSGO do ano avaliado 

menos 02 (dois), conforme previsto no 2º passo, em seleções disponíveis, letra 

“a”. 

5º Passo: Clicar em Executar. 

 

CÁLCULO DO NUMERADOR  

Número de casos novos de hanseníase residentes e diagnosticados nos anos 

das coortes (PB diagnosticados no ano anterior ao ano de avaliação e MB 

diagnosticados dois anos antes ao ano de avaliação) e curados até 31/12 do 

ano de avaliação: 

-Somar os valores de “Cura Casos Novos PB + MB” tabulados anteriormente e 

salvos em planilha específica. 

 

 

 



V 
I 
G 
I 
L 

Â 

N 

C 
I 
A 

 

102 

CÁLCULO DO DENOMINADOR  

Número total de casos novos residentes em determinado local e diagnosticados 

nos anos das coortes: 

-Somar os valores de “Total Casos Novos PB + MB” tabulados anteriormente e 

salvos em planilha específica. 

 

RESULTADO 

- Aplicar a fórmula. 

Área 

responsável 

Superintendência de Vigilância em Saúde (SUVISA) 

Gerência de Vigilância Epidemiológica de Doenças Transmissíveis 

Coordenação Estadual de Doenças Negligenciadas 

Fone: (62) 3201.7881 

E-mail: gvecedn@gmail.com 

Elaborado em: 

03 dez 2021 

Elaborado por: Wisley Velasco. 
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3.5. Proporção de cura dos casos novos de tuberculose diagnosticados (↑) 

 

Resumo Percentual de cura dos casos novos de tuberculose diagnosticados em 

residentes em um determinado espaço geográfico, no período considerado. 

Complemento -Percentual de cura dos casos novos de tuberculose em relação ao total de 

casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial 

diagnosticados. 

Usos -Permitir a mensuração do êxito do tratamento de tuberculose e a consequente 

diminuição da transmissão da doença. 

-Possibilitar a verificação, de forma indireta da qualidade da assistência aos 

pacientes, viabilizando o monitoramento indireto das ações do Programa de 

Controle da Tuberculose nas três esferas de gestão do SUS. 

-Analisar as variações populacionais, geográficas e temporais na distribuição 

dos casos confirmados de tuberculose, como parte do conjunto de ações de 

vigilância epidemiológica da doença. 

-Contribuir para a orientação e avaliação das ações de controle de tuberculose. 

-Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas e ações 

de saúde direcionadas para o controle da tuberculose em áreas e populações 

de risco. 

Limitações -Depende das condições técnico-operacionais do sistema de vigilância 

epidemiológica e da atenção primária à saúde, em cada área geográfica, para 

detectar, notificar, investigar, confirmar e tratar casos de tuberculose. 

-Depende das condições técnico-operacionais do sistema de vigilância 

epidemiológica, em cada área geográfica, para detectar, notificar, investigar e 

confirmar casos de tuberculose. 

-Na média nacional, o sub-registro de casos é estimado em aproximadamente 

30%. 

-Falhas na alimentação da informação no SINAN podem interferir nos 

resultados e exigem cautela na interpretação. 

Fórmula Total de casos novos de tuberculose curados X 100 / Total de casos novos de 

tuberculose diagnosticados 

 

Número de casos novos confirmados de tuberculose (todas as formas – 

códigos A15 a A19 da CID-10) 

Parâmetro/ 

Meta 

-PES/SES-GO 2020-2023 –  Meta – 1.4.6 da diretriz 1 - “Aumentar a proporção 

de cura dos casos novos de tuberculose diagnosticados, para 75% até 2023, 

em Goiás.”, com linha de base de 69% em 2019; sendo 69% em 2020, 70% em 

2021, 72% em 2022 e 75% em 2023. 

-CONASS - Parâmetro Nacional para Referência: ≥85%:  

a) Linha de base: dois anos anteriores (em 2013, considerar 2011). 

b) Quando a linha de base for menor que 75%, o parâmetro de referência 

passa a ser, pelo menos, 75% dos casos de tuberculose bacilífera curados. 

c) Quando a linha de base for de 75% a 84%, o parâmetro passa a ser, pelo 

menos, 85% dos casos de tuberculose bacilífera curados. 

d) Quando a linha de base for maior que 85%, manter ou ampliar o percentual 

dos casos de tuberculose bacilífera curados. 

Fonte -Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). 

https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf


V 
I 
G 
I 
L 

Â 

N 

C 
I 
A 

 

104 

Referências -BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. CADERNO DE DIRETRIZES, OBJETIVOS, 

METAS E INDICADORES 2013-2015. 

-CONASS. Nota Técnica – Tuberculose: Indicadores operacionais. 

Tabulação/ 

Cálculo 

TABULAÇÃO 

 

NUMERADOR  

Total de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera curados 

 

Tabulação pelo TabWin: no diretório TabWin$ / TabWin / TabWin415 seguir os 

seguintes passos: 

1º Passo: Clicar em: Arquivo / Executar Tabulação. 

2º Passo: Em Diretórios clicar em TabWin / SINAN. 

3º Passo: Em Arquivos de definição selecionar TuberculNET.def.  

4º Passo: Realizar as seguintes seleções: 

-Linha: Reg x Mun Resid GO (ou espaço geográfico desejado). 

-Coluna: Situação Encerra. 

-Incremento: Frequência. 

-Marcar: Suprimir linhas zeradas e suprimir colunas zeradas.  

-Seleções disponíveis: 

a) Ano Diagnóstico = Ano da avaliação; 

b) Tipo de entrada =  Caso Novo, Pós Óbito e Não Sabe; 

c) Forma = Pulmonar e Pulmonar + Extrapulmonar; 

d) UF Residência = Goiás; 

d) Situação Encerra. = Selecionar todos, exceto, Mudança de Diagnóstico, TB-

DR, Mudança de esquema e Falência.  

-Não classificados: Ignorar.  

5º Passo: Salvar planilha.  

6º Passo: Renomear todas as colunas acrescentando PULM. (Exemplo: Cura 

PULM, Abandono PULM, etc).  

7º Passo: Salvar a tabela PULMONARES.  

8º Passo: Clicar em: Arquivo / Executar Tabulação. 

 

DENOMINADOR  

Total de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera diagnosticados  

 

Tabulação pelo TabWin: no diretório TabWin$ / TabWin / TabWin415 seguir os 

seguintes passos: 

-Repetir as mesmas seleções realizadas no numerador do 1º ao 4º Passo até a 

letra “d”.  

e) Bacilosc. Escarro = Selecionar todos, exceto, Positivo;  

f) 2ª Bacilosc. Escarro = Selecionar todos, exceto, Positivo;  

g) Cultura Escarro = Selecionar todos, exceto, Positivo;  

h) Teste rápido TB = Selecionar todos, exceto as opções com bacilo detectável.  

-Não classificados: Ignorar. 

5º Passo: Salvar planilha.  

6º Passo: Renomear todas as colunas acrescentando SEM CONF. (Exemplo: 

Cura SEM CONF, Total SEM CONF, etc).  

7º Passo: Salvar a tabela PULMONARES SEM CONFIRMAÇÃO.  

8º Passo: Clicar em: Arquivo / Executar Tabulação. 

http://189.28.128.100/sispacto/CadernoDiretrizes2013_2015.pdf
http://189.28.128.100/sispacto/CadernoDiretrizes2013_2015.pdf
https://www.conass.org.br/guiainformacao/notas_tecnicas/NT19-TUBERCULOSE-Indicadores-operacionais.pdf
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CÁLCULO/ RESULTADO  

-Incluir a tabela anterior (Pulmonares) e subtrair as colunas “SEM CONF” das 

“PULM” 

Selecionar a opção “Subtrair” no menu “Operações”; 

Na opção “Minuendo” selecione as colunas com “PULM” e clique em OK; 

Modificar o título das colunas “Diferença” para “LAB”.  

 

-Manter apenas a coluna Cura LAB e Total LAB, eliminando as outras, clicando 

no menu Quadro, opção “Eliminar Colunas” e selecionando as que devem ser 

eliminadas. 

-Realizar o cálculo dos percentuais: Selecione a opção “Calcular indicador” no 

menu “Operações”: 

Selecione a opção Numerador – Cura LAB; 

Selecione a opção Denominador – Total LAB; 

Marque na opção Escala – 100; 

Escreva no Título da coluna - % Cura LAB; 

Mova a coluna %Cura LAB para depois da coluna Cura LAB.  

Área 

responsável 

Superintendência de Vigilância em Saúde (SUVISA) 

Gerência de Vigilância Epidemiológica de Doenças Transmissíveis  

Coordenação de Doenças Negligenciadas 

Fone: (62) 3201.7881 

E-mail: gvecedn@gmail.com 

Elaborado em: 

03 dez 2021 

Elaborado por: Wisley Velasco, Eunice Salles. 

  



V 
I 
G 
I 
L 

Â 

N 

C 
I 
A 

 

106 

3.6. Taxa de incidência de casos notificados de dengue (↓) 

 

Resumo Relação entre o número de casos notificados de dengue, nas últimas 04 

semanas, por 100.000 habitantes, na população residente em determinado 

espaço geográfico, no período considerado. 

Complemento -A definição de caso notificado de dengue baseia-se em critérios adotados pelo 

Ministério da Saúde para orientar as ações de vigilância epidemiológica da 

doença em todo o país. A ocorrência de casos está relacionada à picada do 

mosquito Aedes aegypti infectado com o vírus da dengue, tipos 1, 2, 3 ou 4 

(grupo dos flavivírus). 

-Compete ao município o encerramento do caso em até 60 dias da notificação. 

Após esse período o sistema automaticamente encerrará o caso como 

inconclusivo. 

Usos -Estimar o risco de ocorrência de casos de dengue, sob a forma endêmica ou 

epidêmica. 

-Analisar variações geográficas e temporais na distribuição dos casos 

confirmados de dengue, como parte do conjunto de ações de vigilância 

epidemiológica da doença. 

-Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas e ações 

de saúde direcionadas para controlar a dengue e a febre amarela urbana 

(saneamento básico, controle do A. aegypti, educação e assistência à saúde). 

Limitações -A confirmação diagnóstica de casos baseia-se em exames laboratoriais 

específicos (sorologia e isolamento do vírus), exceto em situações epidêmicas, 

que oferecem evidência clínico epidemiológica de dengue. 

-A capacidade de detecção, notificação, investigação e confirmação laboratorial 

de casos estão sujeitas às condições técnico-operacionais do sistema de 

vigilância epidemiológica, em cada área geográfica. 

-A maioria dos casos é constituída de formas clínicas leves e moderadas, com 

pouca probabilidade de serem reconhecidas. Tornam-se, porém evidentes 

durante epidemias, o que impõe atenção na análise de séries temporais. 

Fórmula (Nº de casos notificados de dengue das últimas 04 semanas em residentes / 

População total de residentes) X 100.000 

Parâmetro/ 

Meta 

-Indicador não constante no Plano Estadual de Saúde, PES/SES-GO 2020-

2023. 

-Como parâmetros de balizamento, foram considerados os repassados pela 

área técnica, quais sejam: 

0-100 → casos para cada grupo de 100.000 habitantes: BAIXO RISCO 

101 a 299 → casos para cada grupo de 100.000 habitantes: MÉDIO RISCO 

300 ou mais → casos para cada grupo de 100.000 habitantes: ALTO RISCO 

Fonte -Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN ONLINE) 

-População: DATASUS (Projeção IBGE 2000-2030) 

Referências -BRASIL. Fichas de Qualificação da RIPSA. 

-BRASIL. Ficha de Investigação Dengue e Febre de Chikungunya. 

Tabulação/ 

Cálculo 

Solicitar os dados à Coordenação Estadual de Controle de Dengue, 

Chikungunya e Zika Vírus, única área autorizada a manipulação do sistema 

SINAN Online. 

https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
http://fichas.ripsa.org.br/2012/d-2-3/
https://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/Dengue/Ficha_DENGCHIK_FINAL.pdf
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Área 

responsável 

Superintendência de Vigilância em Saúde (SUVISA) 

Gerência de Vigilância Epidemiológica de Doenças Transmissíveis  

Coordenação Estadual de Controle de Dengue, Chikungunya e Zika Vírus 

Fone: (62) 3201.7879 

E-mail: denguegoias@gmail.com 

Elaborado em: 

03 dez 2021 

Elaborado por: Wisley Velasco, Murilo do Carmo.  
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3.7. Número de óbitos por dengue (↓) 

 

Resumo Nº absoluto de óbitos confirmados de Dengue, na população residente num 

determinado espaço geográfico, no período considerado. 

Complemento -Fornece o número de óbitos notificados (ou confirmados) de dengue. 

Usos -Refletir a qualidade da atenção à saúde prestada aos casos de dengue e como 

os serviços de se organizam para atender estes casos. 

-Analisar variações populacionais, geográficas e temporais na distribuição dos 

óbitos confirmados de dengue, como parte do conjunto de ações de vigilância 

epidemiológica e ambiental da doença; 

-Contribuir para avaliação e orientação das medidas de controle vetorial do 

Aedes aegypti; 

-Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas e ações 

de saúde direcionadas ao controle de doenças de transmissão vetorial. 

Limitações -Durante o ano corrente a análise depende da sensibilidade da vigilância 

epidemiológica dos municípios em notificar oportunamente os óbitos suspeitos 

e confirmados. 

-Pode ser influenciado pela: Demora para inclusão dos óbitos confirmados no 

SINAN; devido à dificuldade de repasse dos prontuários/transcrição e demais 

informações pelos municípios envolvidos; problemas na qualidade da base de 

dados do Sinan com duplicidade de óbitos, óbitos que não são encerrados no 

sistema (permanecem em investigação ou com classificação final 

ignorada/branco). 

Fórmula Nº absoluto de óbitos confirmados por dengue em residentes 

Parâmetro/ 

Meta 

-PES/SES-GO 2020-2023 – Meta 1.4.1 da diretriz 1: “Reduzir o número de 

óbitos por Dengue em 10% ao ano para no máximo 69 óbitos em Goiás até 

2023, com linha de base de 106 em 2019, sendo 95 em 2020, 85 em 2021, 77 

em 2022 e 69 em 2023. 

-Caderno de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores: 2013-2015 - parâmetro 

de referência nacional: Redução de 10% ao ano, nos municípios e regiões com 

seis ou mais óbitos por dengue. No caso de municípios e regiões com 1 óbito, a 

redução, no ano seguinte, deve ser 100%; em locais com 2, 3, 4 e 5 óbitos, a 

redução deve ser de 1 óbito em cada município e região. 

Fonte -Sistema de Informação de Agravo de Notificação (SINAN ONLINE). 

-Planilha paralela da área técnica. 

Referências -BRASIL. Fichas de Qualificação da RIPSA. 

-BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE GESTÃO 

ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA. DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO 

INTERFEDERATIVA. Caderno de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores: 

2013-2015. 

-CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE (CONASS). Nota 

Técnica: 12/2011. Programa de avaliação para a qualificação do Sistema Único 

de Saúde. 

-CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE (CONASS). Nota 

Técnica: Dengue – Indicadores epidemiológicos. 

https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_diretrizes_objetivos_2013_2015_2edicao.pdf
http://fichas.ripsa.org.br/2012/d-2-3/
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_diretrizes_objetivos_2013_2015_2edicao.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_diretrizes_objetivos_2013_2015_2edicao.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_diretrizes_objetivos_2013_2015_2edicao.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_diretrizes_objetivos_2013_2015_2edicao.pdf
https://www.conass.org.br/biblioteca/wp-content/uploads/2011/01/NT-12-_2011_avaliacao_para_qualificacao_do_sus.pdf
https://www.conass.org.br/biblioteca/wp-content/uploads/2011/01/NT-12-_2011_avaliacao_para_qualificacao_do_sus.pdf
https://www.conass.org.br/biblioteca/wp-content/uploads/2011/01/NT-12-_2011_avaliacao_para_qualificacao_do_sus.pdf
https://www.conass.org.br/guiainformacao/notas_tecnicas/NT14-DENGUE-Indicadores-epidemiologicos.pdf
https://www.conass.org.br/guiainformacao/notas_tecnicas/NT14-DENGUE-Indicadores-epidemiologicos.pdf
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Tabulação/ 

Cálculo 

Solicitar os dados à Coordenação Estadual de Controle de Dengue, 

Chikungunya e Zika Vírus, única área autorizada a manipulação do sistema 

SINAN Online. 

Área 

responsável 

Superintendência de Vigilância em Saúde (SUVISA) 

Gerência de Vigilância Epidemiológica de Doenças Transmissíveis  

Coordenação Estadual de Controle de Dengue, Chikungunya e Zika Vírus  

Fone: (62) 3201.7879 

E-mail: denguegoias@gmail.com 

Elaborado em: 

03 dez 2021 

Elaborado por: Wisley Velasco, Murilo do Carmo.  

  



V 
I 
G 
I 
L 

Â 

N 

C 
I 
A 

 

110 

3.8. Proporção de óbitos infantis e fetais investigados (↑) 

 

Resumo Percentual de óbitos infantis e fetais investigados na população residente num 

determinado espaço geográfico, no período considerado. 

Complemento -Mede o esforço de aprimoramento da informação sobre mortalidade infantil, 

levando a reclassificação de óbitos infantis notificados como fetais e a identificação 

de determinantes que originaram o óbito, com o objetivo de apoiar aos gestores 

locais na adoção de medidas direcionadas a resolver o problema que possam 

evitar a ocorrência de eventos similares. 

-Indica a proporção de quantos óbitos infantis e fetais ocorridos foram 

investigados. 

Usos -Medir o esforço de aprimoramento da informação sobre mortalidade infantil e 

identificação de determinantes do óbito. 

-Contribuir para que se conheça e corrija as condições que ocasionaram os óbitos 

infantis e fetais e sejam evitadas novas ocorrências. 

Limitações -Falhas na alimentação da informação no SIM e em especial do módulo de 

investigação que podem interferir nos resultados e exigem cautela na 

interpretação. 

Fórmula (Nº de óbitos infantis e fetais investigados / Nº total de óbitos infantis e fetais 

ocorridos) X 100 

Parâmetro/ 

Meta 

-PES/SES-GO 2020-2023 – Meta 1.3.1 da diretriz 1: “Proporção de óbitos infantis e 

fetais investigados”, com linha de base de 60% em 2019, sendo, 71% em 2020; 

73% em 2021; 74% em 2022 e 75% em 2023. 

-Caderno de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores: 2013-2015 - de referência 

nacional: 70%  

Fonte Painel de Monitoramento da Mortalidade Infantil e Fetal 

Referências -BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. 

Painel de Monitoramento da Mortalidade Infantil e Fetal. 

-BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E 

PARTICIPATIVA. DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO INTERFEDERATIVA. 

Caderno de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores: 2013-2015. 

-CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE (CONASS). Nota 

Técnica: Vigilância da Mortalidade Infantil. 

Tabulação/ 

Cálculo 

TABULAÇÃO 

Realizar as seguintes seleções no painel de Monitoramento da Mortalidade Infantil 

e Fetal 

 

NUMERADOR  

Nº de óbitos infantis e fetais investigados 

 

1° Passo: 

-Ano de referência1: selecionar o ano desejado. 

-Local de registro: selecionar Óbitos por residência. 

-Abrangência: selecionar a desejada. Ex.: Unidade da federação / Goiás. 

-Indicador: Óbitos totais. 

-Categoria2: Investigação de óbitos infantis e fetais. 

https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_diretrizes_objetivos_2013_2015_2edicao.pdf
http://svs.aids.gov.br/dantps/centrais-de-conteudos/paineis-de-monitoramento/mortalidade/infantil-e-fetal/?s=MSQyMDIwJDEkMSQzNSQ3NiQxJDEkMCQ0MDA2JDAkMCQ1JDEkNDAwMDExJDA=
http://svs.aids.gov.br/dantps/centrais-de-conteudos/paineis-de-monitoramento/mortalidade/infantil-e-fetal/?s=MSQyMDIwJDEkMSQzNSQ3NiQxJDEkMCQ0MDA2JDAkMCQ1JDEkNDAwMDExJDA=
http://svs.aids.gov.br/dantps/centrais-de-conteudos/paineis-de-monitoramento/mortalidade/infantil-e-fetal/?s=MSQyMDIwJDEkMSQzNSQ3NiQxJDEkMCQ0MDA2JDAkMCQ1JDEkNDAwMDExJDA=
http://svs.aids.gov.br/dantps/centrais-de-conteudos/paineis-de-monitoramento/mortalidade/infantil-e-fetal/?s=MSQyMDIwJDEkMSQzNSQ3NiQxJDEkMCQ0MDA2JDAkMCQ1JDEkNDAwMDExJDA=
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_diretrizes_objetivos_2013_2015_2edicao.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_diretrizes_objetivos_2013_2015_2edicao.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_diretrizes_objetivos_2013_2015_2edicao.pdf
https://www.conass.org.br/guiainformacao/notas_tecnicas/NT-9-VIG-MORT-INFANTIL.pdf
http://svs.aids.gov.br/dantps/centrais-de-conteudos/paineis-de-monitoramento/mortalidade/infantil-e-fetal/?s=MSQyMDIwJDEkMSQzNSQ3NiQxJDEkMCQ0MDA2JDAkMCQ1JDEkNDAwMDExJDA=
http://svs.aids.gov.br/dantps/centrais-de-conteudos/paineis-de-monitoramento/mortalidade/infantil-e-fetal/?s=MSQyMDIwJDEkMSQzNSQ3NiQxJDEkMCQ0MDA2JDAkMCQ1JDEkNDAwMDExJDA=
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-Estatística: Número de óbitos. 

-Local de ocorrência3: Todos. 

-Óbito atestado por médico4: Todos. 

-Grupo etário: Fetal e Infantil. 

-Raça/Cor5: Todos. 

-Sexo: Todos. 

-Visualização – linha: Localidade ou outro desejado. 

-Visualização – coluna: Ano de referência ou outro desejado. 

 

NOTAS 

Ano de referência1 – Anos apresentados com * são preliminares. 

Categoria2 – Categoria Notificação oportuna (30 dias) existe somente a partir do 

ano de 2009. 

Local de ocorrência3 – Filtro existe somente a partir do ano de 2001, antes disso 

o valor padrão registrado é Branco/Ignorado. 

Óbito atestado por médico4 – Filtro existe somente a partir do ano de 2006, 

antes disso o valor padrão registrado é Branco/Ignorado. 

Raça/Cor5 – Filtro existe somente a partir do ano de 2000, antes disso o valor 

padrão registrado é Branco/Ignorado. 

 

2º Passo: Clicar em Atualizar. 

3º Passo: Clicar em: Exportar Como arquivo CSV e salvar.  

 

DENOMINADOR  

Nº total de óbitos infantis e fetais ocorridos 

 

1º Passo: Manter as seleções realizadas no Numerador somente alterando as 

seleções abaixo: 

-Categoria2: Notificação de óbitos infantis e fetais. 

2º Passo: Clicar em Atualizar. 

3º Passo: Clicar em Exportar Como arquivo CSV e Salvar.  

4º Passo: Copiar os dados e colar na mesma planilha dos dados já salvos do 

Numerador. 

 

RESULTADO 

-Aplicar a fórmula. 

Área 

responsável 

Superintendência de Vigilância em Saúde (SUVISA) 

Fone: (62) 3201.3933 

Elaborado em: 

03 dez 2021 

Elaborado por: Wisley Velasco. 
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3.9. Proporção de óbitos por causas evitáveis de 05-74 anos de idade por intervenções do 
Sistema Único de Saúde (↓) 

 

Resumo Mede a proporção de óbitos evitáveis por intervenções do Sistema Único de 

Saúde em relação ao total dos óbitos, num determinado espaço geográfico, no 

período considerado. 

Complemento -Estes óbitos, evitáveis ou reduzíveis, são definidos como aqueles preveníveis, 

total ou parcialmente, por ações efetivas dos serviços de saúde que estejam 

acessíveis em um determinado local e época. 

-Taxas elevadas de mortes evitáveis estão, normalmente, relacionadas a 

deficiências no sistema de cuidados à saúde prestados à população e 

considerados “eventos sentinelas”, pois, sinalizam que a atenção integral à 

saúde pode não funcionar adequadamente, indicando que a qualidade da 

atenção precisa ser melhorada (RUTSTEIN, 1976), pressupondo-se que é 

possível impedir uma morte prematura evitando o surgimento da doença ou 

tratando-a adequadamente quando esta se apresenta (MALTA, 2007). 

Usos -Contribuir para a avaliação da capacidade resolutiva do SUS. 

-Buscar a garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com 

equidade e em tempo adequado mediante o aprimoramento da política de 

Atenção Básica e especializada; 

-Analisar variações populacionais, geográficas e temporais na distribuição dos 

óbitos por condições sensíveis à Atenção Básica, identificando situações de 

desigualdade e tendências que demandem ações e/ou estudos específicos; 

-Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas, 

ações de prevenção e da assistência médico-hospitalar. 

Limitações -Lista passível de debate e validação pela sociedade. 

Fórmula (Nº de óbitos por causas evitáveis na faixa etária 05-74 anos de idade / Total de 

óbitos na mesma faixa etária) x 100 

Parâmetro/ 

Meta 

-Indicador não constante no Plano Estadual de Saúde, PES/SES-GO 2020-

2023. 

Fonte -Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) 

Referências -DATASUS. Óbitos por causas evitáveis 5 a 74 anos - Notas Técnicas. 

-MALTA DC et al. Lista de causas de mortes evitáveis por intervenções do 

Sistema Único de Saúde do Brasil. Epidemiol Serv Saúde 2007; 16(4):233-244. 

-MALTA DC et al. Atualização da lista de causas de mortes evitáveis (5 a 74 

anos de idade) por intervenções do Sistema Único de Saúde do Brasil. 

Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, v. 20, n. 3, p. 409-412 set. 2011. 

-RUTSTEIN DD, et al. Measuring quality of medical-care – clinical method. N 

Engl J Med 1976; 294(11):582-588. 

 

Tabulação/ 

Cálculo 

TABULAÇÃO 

Tabulação pelo TabWin: no diretório TabWin$ / TabWin / TabWin415 seguir os 

seguintes passos: 

 

NUMERADOR  

Nº de óbitos por causas evitáveis na faixa etária 05-74 anos de idade 

https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/sim/Obitos_Evitaveis_5_a_74_anos.pdf
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/sim/Obitos_Evitaveis_5_a_74_anos.pdf
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/sim/Obitos_Evitaveis_5_a_74_anos.pdf
http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-49742007000400002
http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-49742007000400002
http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-49742007000400002
http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-49742007000400002
http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-49742011000300016&lng=pt&nrm=iso
http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-49742011000300016&lng=pt&nrm=iso
http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-49742011000300016&lng=pt&nrm=iso
http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-49742011000300016&lng=pt&nrm=iso
http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-49742011000300016&lng=pt&nrm=iso
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJM197603112941104?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%200pubmed
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJM197603112941104?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%200pubmed
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1º Passo: Clicar em: Arquivo / Executar Tabulação. 

2º Passo: Em Diretórios clicar em TabWin / SIM. 

3º Passo: Em Arquivos de definição selecionar ÓBITO.DEF. 

4º Passo: Realizar as seguintes seleções: 

-Linha: Ano do Óbito ou outro período disponível. 

-Coluna: Não ativa. 

-Incremento: Frequência. 

-Marcar Suprimir linhas zeradas e suprimir colunas zeradas. 

-Seleções disponíveis: 

a) UF Residência = Goiás; 

b) Ano do óbito = selecionar o(s) ano(s) ou outros períodos disponíveis; 

c) Faixa Etária OMS = selecionar 05 a 74 anos; 

d) Causa Evitável (5-74) = selecionar todas as opções. 

5º Passo: Em Arquivos, selecionar os arquivos DOGO do(s) ano(s) ou períodos 

desejados; 

6º Passo: Clicar em Executar. 

7º Passo: Salvar planilha.  

 

CÁLCULO 

Numerador – Somar os valores dos itens 1.1 a 1.5. 

Denominador – Somar os valores encontrados no Numerador com os itens 2 e 

3. 

 

RESULTADO 

-Aplicar a fórmula. 

Área 

responsável 

Superintendência de Vigilância em Saúde (SUVISA) 

Fone: (62) 3201.3933 

Elaborado em: 

03 dez 2021 

Elaborado por: Wisley Velasco. 
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3.10. Proporção de registro de óbitos com causa básica definida (↑) 

 

Resumo Percentual de óbitos não fetais com causa básica definida, notificados ao 

SIM, no total de óbitos não fetais de residentes em determinado espaço 

geográfico, no período considerado. 

Complemento -Consideram-se definidas as causas não pertencentes ao capítulo XVIII da 

CID-10 – Sintomas, Sinais e Achados Anormais de Exames Clínicos e de 

Laboratório não Classificados em Outra Parte (R00-R99). Não estão sendo 

contados os óbitos fetais. 

-Possibilita a inferência sobre a qualidade das informações relativas às 

causas da mortalidade. 

-Sinaliza a disponibilidade de infraestrutura assistencial e de condições para o 

diagnóstico de doenças, bem como a capacitação do profissional para 

preenchimento das DO’s (Declarações de Óbitos). 

Usos -Analisar variações geográficas e temporais das causas de mortalidade, 

identificando situações de desigualdade e tendências que demandem ações 

e/ou estudos específicos; 

-Contribuir na avaliação da qualidade das estatísticas de mortalidade e, 

subsidiariamente, das condições de prestação de serviços de saúde, 

prestando-se para comparações nacionais e internacionais; 

-Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas 

públicas visando a adoção de medidas relativas à assistência e aos sistemas 

de informação em saúde. 

Limitações -O indicador depende da qualidade e agilidade na atualização do SIM. 

Fórmula (Nº de óbitos não fetais com causa básica definida / Nº total de óbitos não 

fetais) X 100 

Parâmetro/ 

Meta 

-Indicador não constante no Plano Estadual de Saúde, PES/SES-GO 2020-

2023. 

-Pactuação Interfederativa/SISPACTO com parâmetro de referência nacional:  

2012 = 94%; 2013 = 94%; 2014 = 94%; 2017 = 95%; 2018 = 95%; 2019 = 

95%. 

-Caderno de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores: 2013-2015 - 

parâmetro de referência nacional:  > 90%. 

Fonte Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM 

Referências -BRASIL. Fichas de Qualificação da RIPSA. 

-BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE GESTÃO 

ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA. DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO 

INTERFEDERATIVA. Caderno de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores: 

2013-2015. 

-CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE (CONASS). Nota 

Técnica: Proporção de Registro de Óbitos com Causa Básica Definida. 

-PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA 2017-2021: Fichas de Indicadores. 

Tabulação/ 

Cálculo 

TABULAÇÃO 

Tabulação pelo TabWin: no diretório TabWin$ / TabWin / TabWin415 seguir os 

seguintes passos: 

 

https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://ti.saude.rs.gov.br/bi/file/fichas.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_diretrizes_objetivos_2013_2015_2edicao.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_diretrizes_objetivos_2013_2015_2edicao.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_diretrizes_objetivos_2013_2015_2edicao.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_diretrizes_objetivos_2013_2015_2edicao.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_diretrizes_objetivos_2013_2015_2edicao.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_diretrizes_objetivos_2013_2015_2edicao.pdf
http://fichas.ripsa.org.br/2012/c-5/
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_diretrizes_objetivos_2013_2015_2edicao.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_diretrizes_objetivos_2013_2015_2edicao.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_diretrizes_objetivos_2013_2015_2edicao.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_diretrizes_objetivos_2013_2015_2edicao.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_diretrizes_objetivos_2013_2015_2edicao.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_diretrizes_objetivos_2013_2015_2edicao.pdf
https://www.conass.org.br/guiainformacao/notas_tecnicas/NT-13-PROP-REG-OBITOS-C-B-DEFINIDA.pdf
https://www.conass.org.br/guiainformacao/notas_tecnicas/NT-13-PROP-REG-OBITOS-C-B-DEFINIDA.pdf
https://ti.saude.rs.gov.br/bi/file/fichas.pdf
https://ti.saude.rs.gov.br/bi/file/fichas.pdf
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1º Passo: Clicar em: Arquivo / Executar Tabulação. 

2º Passo: Em Diretórios clicar em TabWin / SIM. 

3º Passo: Em Arquivos de definição selecionar ÓBITO.DEF.  

4º Passo: Realizar as seguintes seleções: 

Tabulação levando-se em conta períodos iguais ou maiores que 01 mês ou 01 

ano do óbito; 

-Linha: Causa (Cap CID10). 

-Coluna: Mês(es) ou Ano(s) do óbito. 

-Incremento: Frequência. 

-Marcar Suprimir linhas zeradas e suprimir colunas zeradas. 

-Seleções disponíveis: 

a) UF Residência = Goiás; 

b) Ano do Óbito = marcar o(s) ano(s) ou qualquer outro período desejado; 

c)Tipo Óbito = Não Fetal; 

d)Causa (Cap CID10) = Selecionar todas as opções. 

5º Passo: Em Arquivos, selecionar os arquivos DOGO do(s) ano(s) 

desejado(s). 

7º Passo: Clicar em Executar. 

8° Passo: Salvar planilha.  

 

CÁLCULO 

NUMERADOR  

Nº de óbitos não fetais com causa básica definida 

-O valor obtido na tabulação acima menos o valor do capítulo XVIII. 

 

DENOMINADOR  

Nº total de óbitos não fetais 

-O valor obtido na tabulação acima. 

 

RESULTADO 

-Aplicar a fórmula. 

Área responsável Superintendência de Vigilância em Saúde (SUVISA) 

Fone: (62) 3201.3933 

Elaborado em: 

03 dez 2021 

Elaborado por: Wisley Velasco. 
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3.11. Razão de óbitos maternos (↓) 

 

Resumo Número de óbitos maternos, por 100 mil nascidos vivos de mães residentes, 

em determinado espaço geográfico, no período considerado. 

Complemento -O indicador expressa o número de óbitos maternos por 100.000 nascidos vivos 

de mães residentes. 

-Estima a frequência de óbitos femininos ocorridos até 42 dias após o término 

da gravidez, atribuídos a causas ligadas à gestação, ao parto e ao puerpério, 

em relação ao total de nascidos vivos. 

-Reflete a qualidade da atenção à saúde da mulher. Taxas elevadas de 

mortalidade materna estão associadas à insatisfatória prestação de serviços de 

saúde a esse grupo, desde o planejamento familiar e a assistência pré-natal, 

até a assistência ao parto e ao puerpério. 

Usos -Contribuir na avaliação dos níveis de saúde e de desenvolvimento 

socioeconômico. 

-Realizar comparações nacionais e internacionais. 

-Analisar variações populacionais, geográficas e temporais da mortalidade 

materna, identificando situações de desigualdade e tendências que demandem 

ações e estudos específicos. 

-Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas e ações 

de saúde direcionadas à atenção pré-natal, ao parto e ao puerpério. 

Limitações -Exige conhecimento preciso das definições de morte materna e das 

circunstâncias em que ocorrem os óbitos, para que sejam classificados 

corretamente. 

-Há possibilidade de ocorrer imprecisões no registro gerando subnotificações 

de mortes maternas, o que pode demandar a adoção de um “fator de correção”.  

-Valores elevados podem retratar os esforços realizados, em cada estado, para 

melhorar a qualidade da informação, o que pode justificar possíveis oscilações.  

-As análises devem considerar as limitações de cobertura e qualidade da 

informação da causa de óbito e do percentual de investigação dos óbitos de 

mulheres em idade fértil. Comparações devem ser realizadas com grande 

cuidado. 

Fórmula (Número de óbitos de mulheres residentes, por causas e condições 

consideradas de morte materna / Número de nascidos vivos de mães 

residentes) X 100.000 

 

Códigos SIM: 

São consideradas mortes maternas aquelas que ocorrem como consequência 

de acidentes e violências durante o ciclo gravídico puerperal, desde que se 

comprove que essas causas interferiram na evolução normal da gravidez, parto 

ou puerpério. Tais como: 

-Capítulo XV – O00 a O99 com exceção das mortes fora do período do 

puerpério de 42 dias O96 e O97 – gravidez, parto e puerpério; 

-Capítulo I – B20 a B24 – doença causada pelo HIV;  

-Capítulo II – D39.2 – mola hidatiforme maligna ou invasiva ou  

-Capítulo IV – E23.0 – necrose hipofisária pós-parto; desde que a mulher esteja 

grávida no momento da morte ou tenha estado grávida até 42 dias antes da 

morte; para os óbitos de 1996 a 1999 em que não há detalhamento do tempo 
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transcorrido desde o parto, só foram considerados os óbitos em que a mulher 

estava grávida no momento da morte; 

-Capítulo XIII – M83.0 – osteomalácia puerperal; Capítulo I – A34 – tétano 

obstétrico; Capítulo V – F53 – transtornos mentais e comportamentais 

associados ao puerpério; inclui os casos em que a morte ocorreu até 42 dias 

após o término da gravidez ou nos casos sem informação do tempo 

transcorrido entre o término da gravidez e a morte. 

Parâmetro/ 

Meta 

-PES/SES-GO 2020-2023 – Meta – 1.5.1 da diretriz 1 - “Manter a razão da 

mortalidade materna abaixo 55/100.000.”, com linha de base de 63,7 em 2018; 

sendo 55 em 2020, 55 em 2021, 55 em 2022 e 55 em 2023. 

-Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) - Até 2030, reduzir a taxa de 

mortalidade materna global para menos de 70 mortes por 100.000 nascidos 

vivos. 

Fonte -Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). 

-Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC). 

Referências -OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. Agenda 2030. 

Objetivo 3 – Saúde e Bem-Estar. 

-BRASIL. Fichas de qualificação da RIPSA. 

-GOIÁS. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. Plano Estadual de Saúde 

2020-2023. 

-DATASUS. INFORMAÇÕES DE SAÚDE TABNET. Nota Técnica: Óbitos de 

mulheres em idade fértil e óbitos maternos, 2019. 

Tabulação/ 

Cálculo 

TABULAÇÃO 

 

NUMERADOR  

Número de óbitos de mulheres residentes, por causas e condições 

consideradas de morte materna 

 

A coleta dos dados para a composição do numerador envolve três passos 

distintos e complementares. Não é possível realizá-los de forma simultânea, 

portanto, proceda a tabulação para cada um dos passos descritos, salvando os 

respectivos resultados. 

Assim: 

– Inclua nas seleções ativas a(s) variável(eis): 

1º Passo:  

1.1 - “Óbito Materno” e selecione as seguintes categorias: 

O00-O95 e O98-O99 

Salve a tabulação. 

2º Passo:  

2.1 - “Óbito Materno” e selecione as seguintes categorias: 

B20-B24, D39 e E23 

2.2 - “Gravidez” e selecione as seguintes categorias: 

Única, Dupla e Tríplice e+ 

Salve a tabulação. 

3º Passo:  

3.1 - “Óbito Materno” e selecione as seguintes categorias: 

A34 e F53 

https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://odsbrasil.gov.br/objetivo3/indicador311
https://odsbrasil.gov.br/objetivo3/indicador311
http://fichas.ripsa.org.br/2012/c-3/
https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/sim/Ob_Mu_Id_Fertil_Mat_1996_2012.pdf
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/sim/Ob_Mu_Id_Fertil_Mat_1996_2012.pdf
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3.2 - “Causa (CID10 4C)” e selecione a seguinte categoria: 

M830 

3.3 - “Gravidez” e selecione as seguintes categorias: 

N Inf e Ign 

 

Com esta tabulação aberta, inclua todas as outras e some os resultados 

obtidos. 

 

DENOMINADOR  

Número de nascidos vivos de mães residentes 

 

Tabulação pelo TabWin: no diretório TabWin$ / TabWin / TabWin415 seguir os 

seguintes passos: 

1º Passo: Clicar em: Arquivo / Executar Tabulação. 

2º Passo: Em Diretórios clicar em TabWin / SINASC. 

3º Passo: Em Arquivos de definição NASCIDO.DEF.  

4º Passo: Realizar as seguintes seleções: 

Tabulação levando-se em conta períodos iguais ou maiores que 01 mês ou 01 

ano do óbito. 

-Linha: UF Residência ou espaço geográfico definido. 

-Coluna: Mês(es) ou Ano(s) do nascimento. 

-Incremento: Frequência. 

-Marcar: Suprimir linhas zeradas e suprimir colunas zeradas. 

-Seleções disponíveis: 

a) UF Residência = Goiás; 

b) Ano do Nascimento = marcar o(s) ano(s) ou qualquer outro período 

desejado. 

5º Passo: Em Arquivos, selecionar os arquivos DNGO*.dbc do(s) ano(s) 

desejado(s). 

6º Passo: Clicar em Executar. 

7° Passo: Salvar a planilha, de preferência, no mesmo arquivo em que foram 

salvos os dados do numerador.  

8º Passo: Somar todos os óbitos. 

 

CÁLCULO 

-Aplicar a fórmula. 

Área 

responsável 

Superintendência de Vigilância em Saúde (SUVISA) 

Fone: (62) 3201.3933 

Elaborado em: 

03 dez 2021 

Elaborado por: Wisley Velasco. 
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3.12. Taxa bruta de mortalidade prematura pelo conjunto das 04 principais doenças crônicas 
não transmissíveis (↓) 

 

Observação Para municípios com população menor de 100.000 habitantes utilizar o número 

absoluto. 

Resumo Número total de óbitos na população residente, de faixa etária de 30-69 anos, 

em 100.000 habitantes, pelo conjunto dos 04 (quatro) principais grupos das 

Doenças Crônicas não Transmissíveis/DCNT, num determinado espaço 

geográfico, no período considerado. 

Complemento -Estima o risco de morte de uma pessoa, na faixa etária de 30-69 anos, pelo 

conjunto dos 04 (quatro) principais grupos das Doenças Crônicas não 

Transmissíveis/DCNT (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e 

doenças respiratórias crônicas). 

Usos -Contribuir para o monitoramento da mortalidade por doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT), que representam a maior causa de óbitos em todo o 

país; 

-Contribuir para o monitoramento do impacto das políticas públicas na 

prevenção e no controle das doenças crônicas não transmissíveis e em seus 

fatores de risco (obesidade, tabagismo, álcool e outros); 

-Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas 

e pactuação de serviços de saúde em todos os níveis de atenção. 

Limitações -Por se trabalhar com unidades diferentes (número absoluto de óbitos para 

populações menores de 100 mil habitantes e taxa para populações iguais ou 

maiores que 100 mil habitantes), em função do porte populacional dos 

municípios, a comparabilidade entre municípios fica comprometida. 

Fórmula (Nº de óbitos prematuros por DCNT, na população residente, de faixa etária de 

30-69 anos / População total residente de 30-69 anos) X 100.000 

Parâmetro/ 

Meta 

-PES/SES-GO 2020-2023 – Meta – 1.3.1 da diretriz 1 - “Reduzir a taxa de 

mortalidade prematura em 2% ao ano”, com linha de base de 281,95% em 

2019, sendo 276,31% em 2020, 270,78% em 2021, 265,36% em 2022 e 

260,06% em 2023. 

-Indicador constante no Caderno de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores: 

2013-2015 – parâmetro de referência nacional: redução de 2% em relação ao 

ano anterior. 

Fonte -Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sim/cnv/obt10go.def 

-População: DATASUS (Projeção IBGE 2000-2030) 

Referências -BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE GESTÃO 

ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA. DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO 

INTERFEDERATIVA. Caderno de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores: 

2013-2015. 

-GOIÁS. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. Plano Estadual de Saúde 

2020-2023. 

-PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA 2017-2021: Fichas de Indicadores. 

Tabulação/ 

Cálculo 

TABULAÇÃO 

https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_diretrizes_objetivos_2013_2015_2edicao.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_diretrizes_objetivos_2013_2015_2edicao.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_diretrizes_objetivos_2013_2015_2edicao.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_diretrizes_objetivos_2013_2015_2edicao.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_diretrizes_objetivos_2013_2015_2edicao.pdf
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sim/cnv/obt10go.def
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sim/cnv/obt10go.def
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sim/cnv/obt10go.def
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?ibge/cnv/projpopuf.def
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_diretrizes_objetivos_2013_2015_2edicao.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_diretrizes_objetivos_2013_2015_2edicao.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_diretrizes_objetivos_2013_2015_2edicao.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_diretrizes_objetivos_2013_2015_2edicao.pdf
https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://ti.saude.rs.gov.br/bi/file/fichas.pdf
https://ti.saude.rs.gov.br/bi/file/fichas.pdf
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Tabulação pelo TabWin: no diretório TabWin$ / TabWin / TabWin415 seguir os 
seguintes passos: 
 
NUMERADOR  
Nº de óbitos prematuros por DCNT, na população residente, de faixa etária de 
30-69 anos 
 

1º Passo: Clicar em: Arquivo / Executar Tabulação. 
2º Passo: Em Diretórios clicar em TabWin / SIM. 
3º Passo: Em Arquivos de definição selecionar ÓBITO.DEF. 
4º Passo: Realizar as seguintes seleções: 
-Linha: Ano do Óbito. 
-Coluna: Não ativa. 
-Incremento: Frequência. 
-Marcar: Suprimir linhas zeradas e Suprimir colunas zeradas. 
-Seleções disponíveis: 
a) UF Residência = Goiás; 
b) Ano do óbito = selecionar o(s) ano(s) ou outros períodos disponíveis; 
c) Faixa Etária (13) = selecionar 30 a 69 anos; 
d) CID10 4C Cap 02 = marcar C00 até C97. 
5º Passo: Em Arquivos, selecionar os arquivos DOGO do(s) ano(s) ou períodos 
desejados. 
7º Passo: Clicar em Executar. 
8º Passo: Salvar planilha.  
9º Passo: Realizar a mesma tabulação, 4º Passo em diante, somente 
substituindo os códigos da letra “d”, separadamente, pelos códigos abaixo 
elencados (8.1 a 8.3): 
8.1 – CID 10 4C Cap. 04 = marcar E10 até E14; 
8.2 – CID 10 4C Cap. 09 = marcar I00 até I99; 
8.3 – CID 10 4C Cap. 10 = marcar J30 até J98. 
9º Passo: Salvar cada tabulação na planilha que contém a primeira tabulação.  
10º Passo: Somar todos os óbitos. 
 
DENOMINADOR  
População total residente de 30-69 anos 

 
Tabulação pelo TabNet (DATASUS): 
-Usar o dado oficial mais atualizado e disponível: 
a) Para os níveis geográficos Brasil e Estados: IBGE - “Projeção da população 
das Unidades da Federação por sexo e grupos de idade 2000-2030”, disponível 
no DATASUS; 
-Em caso dos demais níveis geográficos (município, região ou macrorregião de 
saúde) utilizar o último dado oficial disponível, que no momento é “Estudo de 
Estimativas populacionais por município, sexo e idade – 2000-2020” disponível 
no DATASUS. 
 
RESULTADO 

-Aplicar a fórmula. 

Área 

responsável 

Superintendência de Vigilância em Saúde (SUVISA) 

Fone: (62) 3201.3933 

Elaborado em: 

03 dez 2021 

Elaborado por: Wisley Velasco. 

  

https://datasus.saude.gov.br/populacao-residente
https://datasus.saude.gov.br/populacao-residente
https://datasus.saude.gov.br/populacao-residente
https://datasus.saude.gov.br/populacao-residente
https://datasus.saude.gov.br/populacao-residente
https://datasus.saude.gov.br/populacao-residente
https://datasus.saude.gov.br/populacao-residente
https://datasus.saude.gov.br/populacao-residente
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3.13. Taxa de letalidade de dengue (↓) 

 

Resumo Proporção entre o número de mortes por dengue e o número total de casos 
confirmados, por local de residência, num determinado espaço geográfico, no 
período considerado. 

Complemento -Expressa o percentual de óbitos entre o total de residentes acometidos pela 
Dengue. 
-Mede efetividade da atenção. 

Usos -Refletir a qualidade da atenção à saúde prestada aos casos de dengue e 
como os serviços de saúde se organizam para atender estes casos. 
-Analisar variações populacionais, geográficas e temporais na distribuição dos 
óbitos confirmados de dengue, como parte do conjunto de ações de vigilância 
epidemiológica e ambiental da doença; 
-Contribuir para avaliação e orientação das medidas de controle vetorial do 
Aedes aegypti; 
-Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas e ações 
de saúde direcionadas ao controle de doenças de transmissão vetorial. 

Limitações -Durante o ano corrente a análise depende da sensibilidade da vigilância 
epidemiológica dos municípios em notificar oportunamente os óbitos suspeitos 
e confirmados. 
-Pode ser influenciado pela: Demora para inclusão dos óbitos confirmados no 
SINAN; devido à dificuldade de repasse dos prontuários/transcrição e demais 
informações pelos municípios envolvidos; problemas na qualidade da base de 
dados do SINAN com duplicidade de óbitos, óbitos que não são encerrados no 
sistema (permanecem em investigação ou com classificação final 
ignorada/branco). 

Fórmula (Nº de óbitos confirmados por Dengue em residentes / Nº total de casos 
confirmados de Dengue em residentes) X 100 

Parâmetro/ 

Meta 

Indicador não constante no Plano Estadual de Saúde, PES/SES-GO 2020-
2023. 

Fonte -Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN ONLINE) 
-Planilha paralela da área técnica 

Referências -BRASIL. Fichas de Qualificação da RIPSA. 
-CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE (CONASS). Nota 
Técnica: 12/2011. Programa de avaliação para a qualificação do Sistema Único 
de Saúde. 
-CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE (CONASS). Nota 
Técnica: Dengue – Indicadores epidemiológicos. 

Tabulação/ 

Cálculo 

Solicitar os dados à Coordenação Estadual de Controle de Dengue, 
Chikungunya e Zika Vírus, única área autorizada a manipulação do sistema 
SINAN Online. 

Área 

responsável 

Superintendência de Vigilância em Saúde (SUVISA) 

Gerência de Vigilância Epidemiológica de Doenças Transmissíveis 

Coordenação Estadual de Controle de Dengue, Chikungunya e Zika Vírus 

Fone: (62) 3201.7879 

E-mail: denguegoias@gmail.com 

Elaborado em: 

03 dez 2021 

Elaborado por: Wisley Velasco, Murilo do Carmo.  

  

https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
http://fichas.ripsa.org.br/2012/d-2-3/
https://www.conass.org.br/biblioteca/wp-content/uploads/2011/01/NT-12-_2011_avaliacao_para_qualificacao_do_sus.pdf
https://www.conass.org.br/biblioteca/wp-content/uploads/2011/01/NT-12-_2011_avaliacao_para_qualificacao_do_sus.pdf
https://www.conass.org.br/biblioteca/wp-content/uploads/2011/01/NT-12-_2011_avaliacao_para_qualificacao_do_sus.pdf
https://www.conass.org.br/guiainformacao/notas_tecnicas/NT14-DENGUE-Indicadores-epidemiologicos.pdf
https://www.conass.org.br/guiainformacao/notas_tecnicas/NT14-DENGUE-Indicadores-epidemiologicos.pdf
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3.14. Taxa de mortalidade de câncer de mama em mulheres em Goiás (↓) 

 

Resumo Proporção de óbitos de mulheres por câncer de mama, por 100.000 

mulheres residentes, em um determinado espaço geográfico, no período 

considerado. 

Complemento -Estima o risco de morte em mulheres por câncer de mama e dimensiona a 

sua magnitude como problema de saúde pública. 

-Retrata a incidência dessa doença na população feminina, associada ao 

envelhecimento e a fatores de risco específicos, de natureza dietética, 

comportamental, ambiental e genética. 

-Expressa também as condições de diagnóstico e da assistência médica 

dispensada. 

Usos -Reduzir a mortalidade por esta causa. 

-Contribuir na avaliação dos níveis de saúde e de desenvolvimento 

socioeconômico da população, correlacionando a ocorrência e a magnitude 

do dano a fatores associados ao ambiente, a estilos de vida e à 

predisposição individual. 

-Analisar variações populacionais, geográficas e temporais da mortalidade 

específica por câncer de mama na população feminina, identificando 

situações de desigualdade e tendências que demandem ações e estudos 

específicos. 

-Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas 

públicas de promoção, proteção e recuperação da saúde. 

Limitações -A taxa de mortalidade específica não padronizada por idade está sujeita à 

influência de variações na composição etária da população, o que exige 

cautela nas comparações entre áreas geográficas e para períodos distintos. 

-Não modificável no curto prazo. 

-Requer análises da subnotificação de óbitos captados pelo sistema de 

informação sobre mortalidade. 

-Apresenta restrição de uso sempre que ocorra elevada proporção de óbitos 

sem assistência médica ou por causas mal definidas. 

Fórmula 
 

Parâmetro/ 

Meta 

-PES/SES-GO 2020-2023 –  Meta - 1.3.3 da diretriz 1 - “Reduzir a taxa de 

mortalidade por CA de mama em 1% ao ano, chegando a 7,2 em 2023”, 

com linha de base de 7,6% em 2019; sendo 7,5% em 2020, 7,4% em 2021, 

7,3% em 2022 e 7,2% em 2023. 

Fonte -Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) 

-População: DATASUS (Projeção IBGE 2000-2030) 

Referências -BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Caderno de Diretrizes, Objetivos, 

Metas e Indicadores – 2013/2015. 

-BRASIL. Fichas de Qualificação da RIPSA. 

-BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER 

JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA (INCA). Ficha Técnica de Indicadores 

Relativos às Ações de Controle do Câncer de Mama. Rio de Janeiro, 2014. 

https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?ibge/cnv/projpopuf.def
https://docplayer.com.br/815983-Caderno-de-diretrizes-objetivos-metas-e-indicadores-2013-2015.html
https://docplayer.com.br/815983-Caderno-de-diretrizes-objetivos-metas-e-indicadores-2013-2015.html
http://fichas.ripsa.org.br/2008/c-10/
https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files/media/document/ficha-tecnica-indicadores-mama-2014.pdf
https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files/media/document/ficha-tecnica-indicadores-mama-2014.pdf
https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files/media/document/ficha-tecnica-indicadores-mama-2014.pdf
https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files/media/document/ficha-tecnica-indicadores-mama-2014.pdf
https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files/media/document/ficha-tecnica-indicadores-mama-2014.pdf
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-GOIÁS. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. Plano Estadual de Saúde 

2020-2023. 

Tabulação/ 

Cálculo 

TABULAÇÃO 

 

NUMERADOR  

Nº de óbitos por câncer de mama em mulheres residentes 

 

Tabulação pelo TabWin: no diretório TabWin$ / TabWin / TabWin415 seguir 

os seguintes passos: 

1º Passo: Clicar em: Arquivo / Executar Tabulação. 

2º Passo: Em Diretórios clicar em TabWin / SIM. 

3º Passo: Em Arquivos de definição selecionar ÓBITO.DEF.  

4º Passo: Realizar as seguintes seleções: 

Tabulação levando-se em conta períodos iguais ou maiores que 01 mês ou 

01 ano do óbito. 

-Linha: UF Residência (ou espaço geográfico desejado). 

-Coluna: Ano(s) do óbito (ou outro período disponível desejado). 

-Incremento: Frequência. 

-Marcar: Suprimir linhas zeradas e suprimir colunas zeradas. 

-Seleções disponíveis: 

a) UF Residência = Goiás; 

b) Ano do Óbito = marcar o(s) ano(s) ou qualquer outro período desejado; 

c) Sexo = Fem; 

d) CID-10 4C Cap 02 = marcar todos os itens C50 (C50.0 a C50.9). 

5º Passo: Em Arquivos, selecionar os arquivos DO*GO.DBC do(s) ano(s) 

desejado(s). 

6º Passo: Clicar em Executar. 

7º Passo: Salvar planilha.  

 

DENOMINADOR  

Nº total de mulheres residentes 

 

1º Passo: Abrir o site do DATASUS.  

2º Passo: Em “População residente” marcar “Projeção da População das 

Unidades da Federação por sexo e grupos de idade: 2000-2030”. 

3º Passo: Em “Projeção da População das Unidades da Federação por 

sexo e grupos de idade: 2000-2030”: 

-Linha: Unidade da Federação. 

-Coluna: Ano. 

-Conteúdo: População residente. 

Em períodos disponíveis: 

-Selecionar o(s) ano(s) desejado(s). 

Em seleções disponíveis: 

-Unidade da Federação = Goiás; 

-Sexo = Feminino; 

-Clicar em Mostra ao final da página. 

4º Passo: Salvar a planilha, de preferência, no mesmo arquivo em que foi 

salvo o numerador.  

 

https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://datasus.saude.gov.br/populacao-residente
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RESULTADO 

-Aplicar a fórmula. 

Área responsável Superintendência de Vigilância em Saúde (SUVISA) 

Fone: (62) 3201.3933 

Elaborado em: 

03 dez 2021 

Elaborado por: Wisley Velasco. 
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3.15. Taxa de mortalidade infantil (↓) 

 

Resumo Número de óbitos de menores de um ano de idade, por 1.000 nascidos vivos, 

na população residente em determinado espaço geográfico, no período 

considerado. 

Complemento -Estima o risco de morte dos nascidos vivos durante o primeiro ano de vida. 

-Reflete, de maneira geral, as condições de desenvolvimento socioeconômico e 

infraestrutura ambiental, bem como o acesso e a qualidade dos recursos 

disponíveis para a atenção à saúde materna e da população infantil. 

-Expressa um conjunto de causas de morte cuja composição é diferenciada 

entre os subgrupos de idade. 

Usos -Analisar a assistência pré-natal; 

-Analisar variações populacionais, geográficas e temporais da mortalidade 

infantil, identificando situações de desigualdade e tendências que demandem 

ações e estudos específicos. 

-Contribuir na avaliação dos níveis de saúde e de desenvolvimento 

socioeconômico da população, prestando-se para comparações nacionais e 

internacionais. 

-Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas e ações 

de saúde voltadas para a atenção pré-natal e ao parto, bem como para a 

proteção da saúde infantil. 

Limitações -Requer correção da subenumeração de óbitos e de nascidos vivos para o 

cálculo direto da taxa a partir de dados de sistemas de registro contínuo, 

especialmente nas regiões Norte e Nordeste; 

-Pode haver necessidade de informações adicionais sobre a composição do 

indicador, que podem sinalizar a adoção de intervenções diferenciadas sobre a 

qualidade da atenção à saúde (mortalidade neonatal) ou sobre o ambiente 

(mortalidade pós-neonatal). 

-Envolve, no caso das estimativas, dificuldades metodológicas e imprecisões 

inerentes às técnicas utilizadas, cujos pressupostos podem não se cumprir por 

mudanças da dinâmica demográfica. A imprecisão é maior no caso de 

pequenas populações. 

Fórmula (Nº de óbitos de residentes com menos de um ano de idade / Nº total de 

nascidos vivos de mães residentes) X 1.000 

Parâmetro/ 

Meta 

-PES/SES-GO 2020-2023 – “Meta 1.5.2 da diretriz 1: Reduzir mortalidade 

infantil para abaixo de 10 em 2023, com linha de base de 11,67% em 2019, 

sendo 11% para 2020; 10,75% para 2021; 10,25% para 2022 e 9,90% para 

2023”. 

-Indicador constante na Pactuação Interfederativa/SISPACTO com parâmetro 

de referência nacional: “O índice considerado aceitável pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) é de 10 mortes para cada mil nascimentos”. 

Fonte Numerador: Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) 

Denominador: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) 

Referências -BRASIL. Fichas de Qualificação da RIPSA. 

-CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE (CONASS). Nota 

Técnica: Vigilância da Mortalidade Infantil. 

https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://ti.saude.rs.gov.br/bi/file/fichas.pdf
http://fichas.ripsa.org.br/2012/c-1/?l=pt_BR
https://www.conass.org.br/guiainformacao/notas_tecnicas/NT-13-PROP-REG-OBITOS-C-B-DEFINIDA.pdf
https://www.conass.org.br/guiainformacao/notas_tecnicas/NT-13-PROP-REG-OBITOS-C-B-DEFINIDA.pdf
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-GOIÁS. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. Plano Estadual de Saúde 

2020-2023. 

-PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA 2017-2021: Fichas de Indicadores. 

Tabulação/ 

Cálculo 

TABULAÇÃO 

Tabulação pelo TabWin: no diretório TabWin$ / TabWin / TabWin415 seguir os 

seguintes passos: 

 

NUMERADOR  

Nº de óbitos de residentes com menos de um ano de idade 

 

1º Passo: Clicar em: Arquivo / Executar Tabulação. 

2º Passo: Em Diretórios clicar em TabWin / SIM. 

3º Passo: Em “Arquivos de definição” selecionar ÓBITO.DEF.  

4º Passo: Realizar as seguintes seleções: 

-Linha: UF Residencia ou outro espaço geográfico desejado. 

-Coluna: Ano do óbito (ou outro período disponível desejado). 

-Incremento: Frequência. 

-Marcar: Suprimir linhas zeradas e suprimir colunas zeradas. 

-Seleções disponíveis: 

a) UF Residência = Goiás; 

b) Ano do óbito (ou outro período escolhido anteriormente) = selecionar o(s) 

ano(s) ou qualquer outro período desejado; 

c) Tipo do óbito = Não fetal; 

d) Faixa Etaria (5) = < 01. 

5º Passo: Em Arquivos, selecionar os arquivos DOGO do(s) ano(s) desejados. 

6º Passo: Clicar em Executar. 

7º Passo: Salvar planilha.  

 

DENOMINADOR  

Nº total de nascidos vivos de mães residentes 

 

1º Passo: Clicar em: Arquivo / Executar Tabulação. 

2º Passo: Em Diretórios clicar em TabWin / SINASC. 

3º Passo: Em Arquivos de definição selecionar NASCIDO.DEF.  

4º Passo: Realizar as seguintes seleções: 

Tabulação levando-se em conta períodos iguais ou maiores que 01 ano de 

nascimento. 

-Linha: UF Residencia. 

-Coluna: Ano(s) de nascimento (ou outro período disponível desejado). 

-Incremento: Frequência. 

-Marcar: Suprimir linhas zeradas e suprimir colunas zeradas. 

-Seleções disponíveis: 

a) UF Residência = Goiás; 

b) Ano do Nascimento (ou outro período escolhido anteriormente) = marcar o(s) 

ano(s) ou qualquer outro período desejado. 

5º Passo: Em Arquivos, selecionar os arquivos DNGO do(s) ano(s) desejado(s). 

6º Passo: Clicar em Executar. 

7° Passo: Salvar os dados, de preferência, na mesma planilha em que foram 

salvos os dados do numerador.  

https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
https://ti.saude.rs.gov.br/bi/file/fichas.pdf
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RESULTADO  

-Aplicar a fórmula.  

Área 

responsável 

Superintendência de Vigilância em Saúde (SUVISA) 

Fone: (62) 3201.3933 

Elaborado em: 

03 dez 2021 

Elaborado por: Wisley Velasco. 
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3.16. Taxa de mortalidade por acidente de trânsito (↓) 

 

Resumo Número de óbitos por acidentes de transporte terrestre, por 100 mil habitantes, 

em determinado espaço geográfico, no período considerado. 

Complemento -Estima o risco de morte por acidentes de transporte terrestre e dimensiona a 

sua magnitude como problema de saúde pública. 

-Taxas elevadas de mortalidade estão associadas à maior prevalência de 

fatores de risco, tais como a insegurança e ausência de educação no trânsito e 

consumo de álcool, entre outros. 

-As taxas são mais altas na população de adultos jovens, principalmente do 

sexo masculino. 

-Variações das taxas de mortalidade específica podem também estar 

associadas à qualidade da assistência médica disponível. 

Usos -Expressar as condições da assistência médica dispensada e a qualidade do 

registro das ocorrências. 

-Refletir aspectos culturais e de desenvolvimento socioeconômico, com o 

concurso de fatores de risco específicos para cada tipo de acidente. 

-Analisar variações populacionais, geográficas e temporais da mortalidade 

específica por acidentes de transporte terrestre, identificando situações de 

desigualdade e tendências que demandem ações e estudos específicos. 

-Contribuir na avaliação dos níveis de saúde e de desenvolvimento 

socioeconômico da população. 

-Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas 

públicas de promoção, proteção e recuperação da saúde, concernentes a 

mortalidade por acidentes de transporte terrestre. 

Limitações -Imprecisões na declaração da “causa da morte” condicionam o aumento da 

proporção de causas externas do tipo ignorado, comprometendo a qualidade 

do indicador. Em algumas áreas, a causa descrita na declaração de óbito 

refere-se à natureza da lesão (Capítulo XIX), prejudicando a definição da 

causa básica da morte (Capítulo XX). Imprecisões na declaração da 

intencionalidade da ocorrência (homicídio, suicídio ou acidente) condicionam o 

aumento da proporção de causas externas de intenção não determinada, 

comprometendo a qualidade do indicador. Isto ocorre sempre que é registrada 

apenas a natureza da lesão observada (capítulo XIX da CID-10 e capítulo XVII 

da CID-9), dificultando a codificação segundo a causa externa (capítulo XX da 

CID-10 e classificação suplementar de causas externas da CID-9). 

-Apresenta restrição de uso sempre que ocorra elevada proporção de óbitos 

sem assistência médica ou por causas mal definidas. 

-A taxa de mortalidade específica não padronizada por idade estão sujeitas à 

influência de variações na composição etária da população, o que exige 

cautela nas comparações entre áreas geográficas e para períodos distintos. 

Fórmula (Número de óbitos de residentes por acidentes de transporte terrestre / 

População total residente) X 100.000 

Parâmetro/ 

Meta 

-BRASIL. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) 

Meta: Até 2020, reduzir pela metade as mortes e os ferimentos globais por 

acidentes em estradas 

https://odsbrasil.gov.br/objetivo3/indicador361
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-PES/SES-GO 2020-2023 –  Meta - 1.3.5 da diretriz 1 - “Reduzir a taxa de 

mortalidade por acidente de transporte terrestre (ATT) em Goiás em 1% ao 

ano”, com linha de base de 26/100.000 em 2019; sendo 25,74/100.000 em 

2020, 25,48/100.000 em 2021, 25,22/100.000 em 2022 e 24,97/100.000 em 

2023. 

Fonte -Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) 

-População: DATASUS (Projeção IBGE 2000-2030) 

Referências -BRASIL. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS). 

Agenda 2030 – Objetivo 3 – Saúde e Bem-Estar. 

-BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. DATASUS. Indicadores de Mortalidade. 

C.12.1 Taxa de Mortalidade por Acidentes de Transporte - Ficha de 

qualificação. 

-BRASIL. BIBLIOTECA VIRTUAL EM SAÚDE (BVS). Características dos 

Indicadores – Fichas de Qualificação. Taxa de mortalidade específica por 

causas externas - C.9 – 2012. 

Tabulação/ 

Cálculo 

TABULAÇÃO 

 

NUMERADOR  

Número de óbitos de residentes por acidentes de transporte terrestre 

 

Tabulação pelo TabWin: no diretório TabWin$ / TabWin / TabWin415 seguir os 

seguintes passos: 

1º Passo: Clicar em: Arquivo / Executar Tabulação 

2º Passo: Em Diretórios clicar em TabWin / SIM. 

3º Passo: Em Arquivos de definição selecionar ÓBITO.DEF.  

4º Passo: Realizar as seguintes seleções: 

-Linha: UF Residência (ou espaço geográfico desejado). 

-Coluna: UF Ocorrência. 

-Incremento: Frequência. 

-Marcar: Suprimir linhas zeradas e suprimir colunas zeradas. 

-Seleções disponíveis: 

a) UF Residência = marcar todas as opções; 

b) UF Ocorrência = Goiás; 

c) Ano do Óbito = marcar o ano ou outro período disponível desejado; 

d) CID-10 4C Cap 20 = marcar os itens V01.0 a V89.9. 

5º Passo: Em Arquivos, selecionar os arquivos DO*GO.DBC do ano ou período 

disponível desejado. 

6º Passo: Clicar em Executar. 

7º Passo: Salvar planilha.  

 

DENOMINADOR  

População total residente 

 

1º Passo: Abrir o site DATASUS – TabNet  

2º Passo: Em “População residente” marcar “Projeção da População das 

Unidades da Federação por sexo e grupos de idade: 2000-2030”. 

3º Passo: Em “Projeção da População das Unidades da Federação por sexo e 

grupos de idade: 2000-2030”: 

https://www.saude.go.gov.br/files/instrumentos-de-planejamento/PES2020-2023.pdf
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?ibge/cnv/projpopuf.def
https://odsbrasil.gov.br/objetivo3/indicador361
https://odsbrasil.gov.br/objetivo3/indicador361
https://odsbrasil.gov.br/objetivo3/indicador361
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2000/fqc12_1.htm
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2000/fqc12_1.htm
http://fichas.ripsa.org.br/2012/c-9/
http://fichas.ripsa.org.br/2012/c-9/
http://fichas.ripsa.org.br/2012/c-9/
https://datasus.saude.gov.br/populacao-residente.
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-Linha: Unidade da Federação. 

-Coluna: Ano. 

-Conteúdo: População residente. 

Em períodos disponíveis: Selecionar o(s) ano(s) desejado(s). 

Em seleções disponíveis: 

-Unidade da Federação = Goiás; 

-Clicar em “Mostra” ao final da página. 

-Clicar em “COPIA COMO .CSV”.  

-Salvar a planilha, de preferência, no mesmo arquivo em que foram salvos os 

dados do numerador.  

 

RESULTADO 

-Aplicar a fórmula. 

Área 

responsável 

Superintendência de Vigilância em Saúde (SUVISA) 

Fone: (62) 3201.3933 

Elaborado em: 

03 dez 2021 

Elaborado por: Wisley Velasco. 
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3.17. Taxa de óbitos de mulheres em idade fértil (↓)  

 

Resumo Número de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos), por cem mil 

mulheres da mesma faixa etária, na população residente, num determinado 

espaço geográfico, no período considerado. 

Complemento -Estima o risco de morte de uma mulher em idade fértil (10-49 anos). 

Usos -Subsidiar o aprimoramento da rede de atenção materno infantil para garantir 

acesso, acolhimento e resolutividade, evitando os óbitos. 

-Retratar a qualidade de vida e a qualidade de acesso e atenção à saúde das 

mulheres nessa faixa etária. 

-Contribuir para o monitoramento do impacto das políticas públicas. 

-Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas 

e pactuação de serviços de saúde em todos os níveis de atenção. 

Limitações -Subnotificação de óbitos no SIM. 

Fórmula (Nº de óbitos de mulheres em idade fértil / Nº total de mulheres em idade fértil) 

X 100.000 

Parâmetro/ 

Meta 

-Indicador não constante no Plano Estadual de Saúde, PES/SES-GO 2020-

2023. 

Fonte -Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) 

-População: DATASUS (Projeção IBGE 2000-2030) 

Referências -BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE GESTÃO 

ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA. DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO 

INTERFEDERATIVA. Caderno de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores: 

2013-2015. 

-PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA 2017-2021: Fichas de Indicadores. 

Tabulação/ 

Cálculo 

TABULAÇÃO 

Tabulação pelo TabWin: no diretório TabWin$ / TabWin / TabWin415 seguir os 

seguintes passos: 

 

NUMERADOR  

Nº de óbitos de mulheres em idade fértil 

 

1º Passo: Clicar em: Arquivo / Executar Tabulação. 

2º Passo: Em Diretórios clicar em TabWin / SIM. 

3º Passo: Em Arquivos de definição selecionar ÓBITO.DEF.  

4º Passo: Realizar as seguintes seleções: 

-Linha: Ano do Óbito. 

-Coluna: Não ativa. 

-Incremento: Frequência. 

-Marcar: Suprimir linhas zeradas e suprimir colunas zeradas. 

-Seleções disponíveis: 

a) UF Residência = Goiás; 

b) Ano do óbito = selecionar o(s) ano(s) ou outros períodos disponíveis; 

c) Faixa Etária (13) = selecionar 10 a 49 anos; 

d) Sexo = Fem. 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_diretrizes_objetivos_2013_2015_2edicao.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_diretrizes_objetivos_2013_2015_2edicao.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_diretrizes_objetivos_2013_2015_2edicao.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_diretrizes_objetivos_2013_2015_2edicao.pdf
https://ti.saude.rs.gov.br/bi/file/fichas.pdf
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5º Passo: Em Arquivos, selecionar os arquivos DOGO do(s) ano(s) ou períodos 

desejados. 

6º Passo: Clicar em Executar. 

7º Passo: Salvar planilha.  

 

DENOMINADOR (Nº total de mulheres em idade fértil) 

Tabulação pelo TabNet (DATASUS): 

-Usar o dado oficial mais atualizado e disponível: 

a) Para os níveis geográficos Brasil e Estados = IBGE - “Projeção da População 

das Unidades da Federação por sexo e grupos de idade 2000-2030”, disponível 

no DATASUS; 

-Em caso dos demais níveis geográficos (município, região ou macrorregião de 

saúde) utilizar o último dado oficial disponível, que no momento é “Estudo de 

Estimativas populacionais por município, sexo e idade – 2000-2020” disponível 

no DATASUS. 

 

RESULTADO 

-Aplicar a fórmula.  

Área 

responsável 

Superintendência de Vigilância em Saúde (SUVISA) 

Fone: (62) 3201.3933 

Elaborado em: 

03 dez 2021 

Elaborado por: Wisley Velasco. 

 

 

https://datasus.saude.gov.br/populacao-residente
https://datasus.saude.gov.br/populacao-residente
https://datasus.saude.gov.br/populacao-residente
https://datasus.saude.gov.br/populacao-residente
https://datasus.saude.gov.br/populacao-residente
https://datasus.saude.gov.br/populacao-residente
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4.1. Percentual de Manifestações queixosas recebidas no Sistema de Ouvidoria do SUS 

 

Resumo Proporção de Manifestações queixosas recebidas no Sistema de Ouvidoria SUS. 

Complemento Analisa a satisfação dos usuários do SUS em relação ao atendimento prestado 
pela Unidade de Saúde. 

Usos -Identificar o total de manifestações queixosas no Sistema Ouvidor SUS 

(Reclamações, Solicitações e Denúncias). 

-Analisar a satisfação do Usuário. 

-Analisar a proporção das manifestações queixosas num Total de atendimento 

realizado. 

Limitações -Por ser uma proporção de análise do total de manifestações queixosas 

registradas no Sistema Ouvidor Sus sobre o Total de Atendimentos realizados 

pela Unidade, podem-se ter no resultado proporções que podem ou não 

representar o grau de satisfação do Usuário. 

-É um indicador a ser avaliado e analisado quando for implantado. 

Fórmula (Número de manifestações queixosas recebidas no Sistema Ouvidor SUS/ 
Total de atendimentos realizados mensalmente) x 100 

Parâmetro/ 

Meta 

Que o Percentual de manifestações queixosas recebidas no Sistema Ouvidor 
Sus seja < 5%. 

Fonte -Fonte dos dados das manifestações queixosas será no Sistema Ouvidor SUS. 

-Ouvidoria Geral do SUS/DINTEG/MS.  

Referências Sistema Ouvidor SUS - 
http://ouvprod01.saude.gov.br/ouvidor/LoginAtendimento 

Tabulação/ 

Cálculo 

NUMERADOR 

Total de Manifestações 

-Pegar o número total de Atendimentos realizados dentro da Unidade de Saúde. 
 

DENOMINADOR 

Total de Manifestações Queixosas  
1º Passo: Obter o banco de Dados referentes as manifestações registradas em 
sua Unidade. 
2º Passo: Inserir Tabela Dinâmica na planilha excel 
3º Passo: Agrupar data de Atendimento em (meses, ano e dias) 
4° Passo: Solicitar o período que deseja extrair 
5º Passo: Filtrar na Classificação as manifestações queixosas que são elas: 
Denúncia, Reclamação e Solicitação 

6º Passo: colocar o filtro “meio de atendimento no campo de valores. 
 

CÁLCULO 

Total de Manifestações Queixosas / Total de Manifestações *100 

Área 

responsável 

Ouvidoria Setorial / Gabinete  

Fone: 3201-1801  

E-mail: monitoramentosus@gmail.com 

Elaborado em: 

03 dez 2021 

Elaborado por: Ouvidoria Setorial.  

  

http://ouvprod01.saude.gov.br/ouvidor/LoginAtendimento
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4.2. Manter Núcleo de Manutenção Geral (NMG) – que contemple as áreas de climatização e 
exaustão, geradores e caldeiras (permanente) 

 

Resumo O Núcleo de Manutenção Geral (NMG), contemplando as áreas de climatização 
e exaustão, geradores e caldeiras deverá apresentar Plano de Manutenção, 
Operação e Controle (PMOC) – Ambiente Hospitalar de toda a Unidade. 

Complemento -Consiste em reunir em um documento todos os procedimentos necessários 
para que seja realizada a verificação do estado de limpeza, conservação e 
manutenção dos sistemas de climatização de um determinado ambiente. 
-O objetivo principal é garantir que o ar permaneça em ótima qualidade e, 
consequentemente, assegurar que os ocupantes daquele local permaneçam 
saudáveis. O plano visa manter os equipamentos de climatização livres de 
fungos, bactérias e demais contaminantes. 

Usos a) implantar e manter disponível no imóvel um Plano de Manutenção, Operação 
e Controle (PMOC), adotado para o sistema de climatização. Este Plano deve 
conter a identificação do estabelecimento que possui ambientes climatizados, a 
descrição das atividades a serem desenvolvidas, a periodicidade das mesmas, 
as recomendações a serem adotadas em situações de falha do equipamento e 
de emergência, para garantia de segurança do sistema de climatização e 
outros de interesse, conforme especificações contidas no Anexo I deste 
Regulamento Técnico e NBR 13971/97 da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas – ABNT. 
b) garantir a aplicação do PMOC por intermédio da execução contínua direta ou 
indireta deste serviço. 
c) manter disponível o registro da execução dos procedimentos estabelecidos 
no PMOC. 
d) divulgar os procedimentos e resultados das atividades de manutenção, 
operação e controle aos ocupantes. 

Limitações Limitados aos sistemas de climatização como ar-condicionado tipo: portátil, de 
janela, split, VRF, chiller e demais sistemas centrais; bombas de recirculação; 
torre de resfriamento; exaustor, chiller; sistema de exaustão de cozinha; 
climatizadores evaporativos. 

Fórmula Não se aplica. 

Parâmetro/ 

Meta 

-Apresentação trimestral de Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC 
atualizado com a medição da qualidade do ar do ambiente. 
-Apresentação trimestral dos Padrões Referenciais de Qualidade do Ar Interior 
em ambientes climatizados de uso público e coletivo, conforme Anexo da 
Resolução 09/2003 – ANVISA – MS. 
 
1 – O Valor Máximo Recomendável (VMR), para contaminação microbiológica 
deve ser ≤ 750 ufc/m3 de fungos, para a relação I/E ≤ 1,5, onde I é a quantidade 
de fungos no ambiente interior e E é a quantidade de fungos no ambiente exterior. 
NOTA: A relação I/E é exigida como forma de avaliação frente ao conceito de 
normalidade, representado pelo meio ambiente exterior e a tendência 
epidemiológica de amplificação dos poluentes nos ambientes fechados. 

1.1 – Quando o VMR for ultrapassado ou a relação I/E for > 1,5, é 
necessário fazer um diagnóstico de fontes poluentes para uma intervenção 
corretiva. 
1.2 – É inaceitável a presença de fungos patogênicos e toxigênicos. 

2 – Os Valores Máximos Recomendáveis para contaminação química são: 
2.1 – ≤ 1000 ppm de dióxido de carbono (CO2), como indicador de 
renovação de ar externo, recomendado para conforto e bem-estar2. 
2.2 – ≤ 80 µg/m3 de aerodispersóides totais no ar, como indicador do grau 
de pureza do ar e limpeza do ambiente climatizado. 
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NOTA: Pela falta de dados epidemiológicos brasileiros é mantida a 
recomendação como indicador de renovação do ar o valor = 1000 ppm de 
Dióxido de carbono (CO2) 

3 – Os valores recomendáveis para os parâmetros físicos de temperatura, 
umidade, velocidade e taxa de renovação do ar e de grau de pureza do ar, 
deverão estar de acordo com a NBR 6401 – Instalações Centrais de Ar 
Condicionado para Conforto – Parâmetros Básicos de Projeto da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

3.1 – a faixa recomendável de operação das Temperaturas de Bulbo Seco, 
nas condições internas para verão, deverá variar de 23° C a 26° C, com 
exceção de ambientes de arte que deverão operar entre 21° C e 23° C. A 
faixa máxima de operação deverá variar de 26,5° C a 27° C, com exceção 
das áreas de acesso que poderão operar até 28°C. A seleção da faixa 
depende da finalidade e do local da instalação. Para condições internas 
para inverno, a faixa recomendável de operação deverá variar de 20°C a 
22°C. 
3.2 – a faixa recomendável de operação da Umidade Relativa, nas 
condições internas para verão, deverá variar de 40% a 65%, com exceção 
de ambientes de arte que deverão operar entre 40% e 55% durante todo o 
ano. O valor máximo de operação deverá ser de 65%, com exceção das 
áreas de acesso que poderão operar até 70%. A seleção da faixa depende 
da finalidade e do local da instalação. Para condições internas para 
inverno, a faixa recomendável de operação deverá variar de 35% a 65%. 
3.3 – o Valor Máximo Recomendável - VMR de operação da Velocidade do 
Ar, no nível de 1,5m do piso, na região de influência da distribuição do ar é 
de menos 0,25 m/s. 
3.4 – a Taxa de Renovação do Ar adequada de ambientes climatizados 
será, no mínimo, de 27 m³/hora/pessoa, exceto no caso específico de 
ambientes com alta rotatividade de pessoas. Nestes casos a Taxa de 
Renovação do Ar mínima será de 17 m³/hora/pessoa, não sendo admitido 
em qualquer situação que os ambientes possuam uma concentração de 
CO2, maior ou igual a estabelecida em IV-2.1, desta Orientação Técnica. 
3.5 – a utilização de filtros de classe G1 é obrigatória na captação de ar 
exterior. O Grau de Pureza do Ar nos ambientes climatizados será obtido 
utilizando-se, no mínimo, filtros de classe G3 nos condicionadores de 
sistemas centrais, minimizando o acumulo de sujidades nos dutos, assim 
como reduzindo os níveis de material particulado no ar insuflado. 

Os padrões referenciais adotados complementam as medidas básicas definidas 
na Portaria GM/MS n.º 3.523/98, de 28 de agosto de 1998, para efeito de 
reconhecimento, avaliação e controle da Qualidade do Ar Interior nos ambientes 
climatizados. Deste modo poderão subsidiar as decisões do responsável técnico 
pelo gerenciamento do sistema de climatização, quanto a definição de 
periodicidade dos procedimentos de limpeza e manutenção dos componentes do 
sistema, desde que asseguradas as frequências mínimas para os seguintes 
componentes, considerados como reservatórios, amplificadores e 
disseminadores de poluentes. 

Fonte Contrato de Gestão.  

Referências -Lei Nº. 13.589, de 04/01/2018 – Dispõe sobre a manutenção de instalações e 
equipamentos de sistemas de climatização de ambientes; 
-Portaria Nº 3.523, de 28/08/1998 - Ministério da Saúde – Regulamento Técnico 
contendo medidas referentes aos procedimentos de verificação visual do 
estado de limpeza, remoção de sujidades por métodos físicos e manutenção do 
estado de integridade e eficiência de todos os componentes dos sistemas de 
climatização, para garantir a Qualidade do Ar de Interiores e prevenção de 
riscos à saúde dos ocupantes de ambientes climatizados; 
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-Resolução Nº. 9, de 16/01/2003 – ANVISA – Orientação Técnica sobre os 
Padrões Referenciais de Qualidade do Ar Interior em ambientes climatizados 
artificialmente de uso público e coletivo conforme Anexo; 
-NBR 10719 – Informação e documentação – Relatório técnico e/ou científico – 
Apresentação da ABNT; 
-NBR 7256 – Tratamento de ar em estabelecimentos assistenciais de saúde 
(EAS) – Requisitos para projeto e execução das instalações; 
-NBR 6401 – Instalações Centrais de Ar Condicionado para Conforto - 
Parâmetros Básicos de Projeto, 1980; 
-World Health Organization. Indoor air quality: biological contaminants; 
Copenhagen, Denmark, 1983 (European Series nº 31); 
-American Society of Hearting, Refreigerating and Air Conditioning Engineers, 
Inc. ASHARAE Standard 62 – Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality, 
2001; 
-Kulcsar Neto, F & Siqueira, LFG. Padrões Referenciais para Análise de 
Resultados de Qualidade Microbiológica do Ar em Interiores Visando a Saúde 
Pública no Brasil. Revista da Brasindoor. 2 (10): 4-21,1999; 
-Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Resolução n.º 03 de 
28/06/1990; 
-Siqueira, LFG & Dantas, EHM. Organização e Métodos no Processo de 
Avaliação da Qualidade do Ar de Interiores. Revista da Brasindoor, 3 (1): 19-26, 
1999; 
-Aquino Neto, F.R; Brickus, L.S.R. Padrões Referenciais para Análise de 
Resultados da Qualidade Físico-química do Ar de Interior Visando a Saúde 
Pública. Revista da Brasindoor, 3(2):4-15,1999; 

Tabulação/ 

Cálculo 

NBR 7256, que determina na seção 7.5.1: 
"Deve ser elaborado pela instaladora um manual de instruções de 
operação e manutenção dos sistemas contendo essencialmente: 
a) cópia dos documentos de projeto e dos desenhos de execução, 
certificados "como construídos"; 
b) lista dos equipamentos e componentes instalados e dos certificados 
exigidos nesta Norma, com especificações, indicação do fabricante, 
modelo e outros dados pertinentes; 
c) instruções de instalação e manutenção dos fabricantes dos 
equipamentos principais; 
d) uma cópia do relatório final de entrega das instalações; 
e) instruções de operação em manutenção dos sistemas, com 
recomendações referentes ao tipo e à periodicidade das verificações e 
operações necessárias." 

Área 

responsável 

Superintendência de Gestão Integrada (SGI) 

Gerência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção 

Fone: (62) 3201.4221 

Email: geamsesgo@gmail.com 

Elaborado em: 

03 dez 2021 

Elaborado por: Pedro Henrique Gomes 
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4.3. Manter Núcleo de Manutenção Geral – que contemple as áreas do sistema construtivo 
predial (inclusas instalações elétricas e hidráulicas) 

 

Resumo O Núcleo de Manutenção Geral (NMG), contemplando as áreas de manutenção 
preventiva e corretiva do sistema construtivo predial, elétrica e hidráulica 
(construção civil), no qual deverá apresentar: Plano de Manutenção, Operação e 
Controle Predial (PMOCP) de toda a Unidade. 

Complemento Consiste em reunir em um documento todos os procedimentos necessários 
para que seja realizada a verificação do estado de limpeza, conservação e 
manutenção dos sistemas de construção civil. 
O objetivo principal é garantir a conservação do prédio. Devem ser listadas as 
principais atividades destinadas à conservação das edificações e utilidades 
prediais, tendo como base a orientação dos fabricantes dos equipamentos e 
dos produtos utilizados nas construções e normas pertinentes. 

Usos O objetivo principal é para que as instalações prediais atendam aos seus 
usuários por muitos anos, e para isso deve-se realizar a manutenção do imóvel 
e de seus vários componentes, considerando que estes possuem 
características diferenciadas e exigem diferentes tipos, prazos e formas de 
manutenção. 
Para que a manutenção obtenha os resultados esperados de conservação e 
crie condições para que seja atingida a vida útil do imóvel, é necessária a 
implantação de um sistema de gestão de manutenção, que contemple o 
planejamento de atividades e recursos, bem como a execução de cada um 
deles de acordo com suas especificidades. A falta de manutenção caracteriza a 
má utilização. 

Limitações Sistema construtivo predial.  

Fórmula Não se aplica. 

Parâmetro/ 

Meta 

1) Apresentação do Plano de Manutenção, Operação e Controle Predial – 
PMOCP com programação das manutenções: 
 
-Manutenção preventiva – Nos termos da ABNT NBR 5674, caracteriza-se por 
serviços cuja realização seja programada com antecedência, priorizando as 
solicitações dos usuários, estimativas da durabilidade esperada dos sistemas, 
elementos ou componentes das edificações em uso, gravidade e urgência, e 
relatórios de verificações periódicas sobre o seu estado de degradação. 
 
-Manutenção rotineira – Nos termos da ABNT NBR 5674, caracteriza-se por um 
fluxo constante de serviços, padronizados e cíclicos, citando-se, por exemplo, 
limpeza geral e lavagem de áreas comuns. 
 
-Manutenção corretiva – Nos termos da ABNT NBR 5674, caracteriza-se por 
serviços que demandam ação ou intervenção imediata, a fim de permitir a 
continuidade do uso dos sistemas, elementos ou componentes das edificações, 
ou evitar graves riscos ou prejuízos pessoais e/ou patrimoniais aos seus usuários 
ou proprietários. 
 
-Operação – Conjunto de atividades a serem realizadas em sistemas e 
equipamentos com a finalidade de manter a edificação em funcionamento 
adequado. 
 
-Profissional habilitado – Pessoa física e/ou jurídica, prestadora de serviço, 
legalmente habilitada, com registro válido em órgãos legais competentes para 
exercício da profissão, prevenção de respectivos riscos e implicações de sua 
atividade nos demais sistemas do edifício. 
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2) Deve ser apresentado juntamente ao plano, o modelo de ficha de registro de 
realização de manutenção, contendo: 
-Identificação da atividade; 
-Tipo de manutenção; 
-Funções dos responsáveis pela coleta de dados que compõem o registro; 
-Datas de previsões e realizações de manutenção; 
-Prazo para realização; 
-Tipo de comprovante da realização da manutenção; 
-Responsável pela atividade 

-Estabelecimento da forma e do período de arquivamento. 
3) Apresentar juntamente a ficha de registro os tipos de comprovação de registro 
que serão considerados: informações, e comprovante de realização de 
manutenção (notas fiscais, contratos, laudos, certificados, termos de garantia e 
demais comprovantes da realização dos serviços ou capacidade das empresas 
ou profissionais para execução do mesmo). 
4) Dentro do plano deve constar o envio de relatórios de inspeção relacionados 
as manutenções, e sua periodicidade de entrega. Deve constar informações 
sobre as manutenções realizadas e quais eram suas previsões, juntamente ao 
material fotográfico integrando o relatório. 

Fonte Contrato de Gestão.  

Referências -ABNT NBR 5674 – Manutenção de edificações – Procedimento: estabelece 
requisitos do sistema de gestão de manutenção de edificação; 
-ABNT NBR 10898 - Sistema de iluminação de emergência :estabelece os 
requisitos do sistema de iluminação de emergência; 
-ABNT NBR 14037 – Manual de operação, uso e manutenção das edificações – 
Conteúdo e recomendações para elaboração e apresentação: estabelece os 
requisitos mínimos para elaboração e apresentação dos conteúdos dos 
manuais do proprietário e áreas comuns das edificações; 
-ABNT NBR 12962 – Inspeção, manutenção e recarga em extintores de 
incêndio: que estabelece condições mínimas exigíveis para inspeção, 
manutenção e recarga em extintores de incêndio; 
-ABNT NBR 5419 – Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas – 
que estabelece as condições exigíveis ao projeto, instalação e manutenção de 
sistemas de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) de estrutura; 
-ABNT NBR 16071-7 – Inspeção, manutenção e utilização de playground: que 
estabelece critérios para manutenção de parques de recreação infantil; 
-ABNT NBR 10821-5 – Esquadrias para edificações – Esquadrias externas – 
instalação e manutenção: que estabelece critérios para manutenção de 
esquadrias independente do tipo de material; 
-ABNT NBR 14833-2 – Revestimentos de pisos laminados melamínicos de alta 
resistência Parte 2: Procedimentos para aplicação e manutenção: que 
estabelece procedimentos gerais para aplicação e manutenção de pisos 
laminados; 
-ABNT NBR 14851-2 – Revestimento de pisos – Mantas (rolos) e placas de 
linóleo – Parte 2: Procedimentos para instalação e manutenção: que estabelece 
procedimentos para manutenção de piso tipo mantas (rolo); 
-ABNT NBR 14917 – Revestimentos resilientes para pisos – Manta (rolo) ou 
placa (régua) vinílica flexível homogênea ou heterogênea em PVC – Parte 2: 
Procedimentos para seleção, utilização, instalação, conservação e limpeza: que 
estabelece procedimentos de conservação e limpeza para manta vinílica; 
-ABNT NBR 5626 – Sistemas prediais de água fria e água quente - Projeto, 
execução, operação e manutenção: estabelece critérios para manutenção para 
sistemas de água fria e quente; 
-ABNT NBR 13714 – Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a 
incêndio: Esta Norma fixa as condições mínimas exigíveis para 

http://www.pmb.eb.mil.br/images/documentos/abnt/abnt_05674.pdf
http://www.pmb.eb.mil.br/images/documentos/abnt/abnt_05674.pdf
https://www.vigilancia-to.com.br/wp-content/uploads/2016/08/ABNT-LUMINÁRIA.pdf
https://www.vigilancia-to.com.br/wp-content/uploads/2016/08/ABNT-LUMINÁRIA.pdf


G 

E 
S 
T 

Ã 

O 

 

140 

dimensionamento, instalação, manutenção, aceitação e manuseio, bem como 
as características, dos componentes de sistemas de hidrantes e de 
mangotinhos para uso exclusivo de combate a incêndio; 
-ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão: estabelece as 
condições a que devem satisfazer as instalações elétricas de baixa tensão, a 
fim de garantir a segurança de pessoas e animais, o funcionamento adequado 
da instalação e a conservação dos bens; 
-ABNT NBR 8528-4: Grupos geradores de corrente alternada acionados por 
motores alternativos de combustão interna – Parte 4: Equipamento de controle 
e comutação: critérios para o equipamento de controle e comutação para 
grupos geradores com motores alternativos de combustão interna; 
-ABNT NBR 17240 – Sistemas de detecção e alarme de incêndio – Projeto, 
instalação, comissionamento e manutenção de sistemas de detecção e alarme 
de incêndio – Requisitos: especifica requisitos para projeto, instalação, 
comissionamento e manutenção de sistemas manuais e automáticos de 
detecção e alarme de incêndio em e ao redor de edificações, conforme as 
recomendações da ABNT ISO/TR 7240-14; 
-ABNT NBR 13534 – Instalações elétricas de baixa tensão – Requisitos 
específicos para instalação em estabelecimentos assistenciais de saúde: visa 
garantir a segurança dos pacientes e dos profissionais de saúde; 
-ABNT NBR 15575 – Norma de Desempenho: utilizar norma e suas referências 
no que couber dentro de manutenções prediais 

-NBR 10719 – Informação e documentação – Relatório técnico e/ou científico – 
Apresentação da ABNT – Orientação para apresentação de relatório. 

Tabulação/ 

Cálculo 

Não se aplica.  

Área 

responsável 

Superintendência de Gestão Integrada (SGI) 

Gerência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção (GEAM) 

Fone: (62) 3201.4221 

Email: geamsesgo@gmail.com 

Elaborado em: 

03 dez 2021 

Elaborado por: Bruna Dayane Batista  
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4.4. Manter um Núcleo de Engenharia Clínica responsável pelo gerenciamento de 
equipamentos de saúde (permanente) 

 

Resumo O Núcleo de Engenharia Clínica deverá gerenciar e manter o parque tecnológico 
da Unidade sendo responsável pela aquisição, manutenção, calibração, conserto 
e descarte dos equipamentos médico-hospitalares, deverá apresentar as 
definições e critérios para cada etapa do gerenciamento de tecnologias em saúde 
abrangidas pela RDC N° 509/2021 e utilizadas na prestação de serviços de 
saúde. 

Complemento Consiste em definir ou mapear as etapas do gerenciamento e criar 
procedimentos e rotinas técnicas para execução das etapas. 

Usos Assumir que é de responsabilidade do estabelecimento de saúde garantir que a 
assistência técnica dos produtos para saúde sob sua guarda seja realizada por 
empresa devidamente capacitada para tal fim, de forma a assegurar que os 
mesmos retornem as suas especificações iniciais seguindo os procedimentos 
previstos pelo detentor da regularização/fabricante em seu RMP. 

Limitações Não se aplica. 

Fórmula Não se aplica. 

Parâmetro/ 

Meta 

Etapa 1: Realizar Inventário completo para descrever a quantidade e o tipo dos 
ativos. Essa é uma parte fundamental dentro da gestão para estruturar o 
projeto de manutenção. Processar os dados e compilar as informações que 
serão a base do sistema de gerenciamento e também para a classificação dos 
equipamentos.  
Etapa 2: Classificar os equipamentos visando facilitar a quantificação dos 
recursos necessários para o gerenciamento (incluindo custos de manutenção 
etc) e também definir as equipes responsáveis por cada grupo, como por 
exemplo de acordo com a especialidade clínica: radiologia, obstetrícia, 
neurologia, cardiologia etc.  
Etapa 3: Organizar custos de manutenção e propostas de aquisição de 
equipamentos médicos. 

Fonte Contrato de Gestão. 

Referências Resolução Diretoria Colegiada da ANVISA N° 509/2021 

Tabulação/ 

Cálculo 

Não se aplica. 

Área 

responsável 

Superintendência de Gestão Integrada (SGI) 

Gerência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção (GEAM) 

Fone: (62) 3201.4221 

Email: geamsesgo@gmail.com 

Elaborado em: 

03 dez 2021 

Elaborado por: Pedro Vaz Neto  

  

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-509-de-27-de-maio-de-2021-323002855
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4.5. Implantação Plano de Gerenciamento para as seguintes tecnologias em saúde 
abrangidas pela RDC Nº 509/2021 

 

Resumo O Plano de Gerenciamento de Tecnologia (PGT), de forma geral, deve conter 
uma relação de equipamentos, a documentação de compra e de manutenções 
organizadas, contratos, plano de manutenção preventiva e calibrações. 

Complemento -Deve ainda conter normas e rotinas técnicas padronizadas para os insumos, 
artigos médico-hospitalares e produtos de higiene e saneantes, desde sua 
entrada até seu descarte, visando à proteção dos trabalhadores, à preservação 
da saúde pública e do meio ambiente e à segurança do paciente.  
-Pode fazer referência aos Procedimentos Operacionais, que por sua vez 
podem referenciar os registros gerados como evidência e referenciar outros 
documentos tais como: manuais, instruções, etc. 

Usos Garantir que o PGT esteja em conformidade com os relatórios técnicos 
solicitados pela Gerência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção (GEAM). 

Limitações Não se aplica.  

Fórmula Em conformidade com os relatórios de indicadores do Sistema Neovero. 

Parâmetro/ 
Meta 

-Ordens de Serviço (OS) com filtro por setor, marca, tipo, técnico executor da 
manutenção e/ou qualquer outro item/evento que componha a ordem de 
serviço;  
-OS's pendentes e causa das pendências;  
-Facilita obter uma visão de qual foi o maior gargalo no mês em relação ao 
parque tecnológico. Essa avaliação deixa perceptível se este equipamento tem 
um problema sistemático ou se foi falha de operação do mesmo, ou até mesmo 
se é preciso manter um aparelho sobressalente. 
-Percentual de conclusão de manutenção corretiva;  
-As conversões de ordens de serviço abertas em fechadas são números 
simples, porém demonstram se sua equipe está conseguindo acompanhar as 
demandas geradas. Diagnosticar estes valores permite fundamentar sua 
decisão ao aumentar ou diminuir o corpo técnico da manutenção ou se é 
necessário montar uma força tarefa para finalizar os atendimentos. 
-Percentual de disponibilidade dos equipamentos;  
-Contempla algumas funções importantes dentro do controle da manutenção 
dos equipamentos biomédicos, como facilitar a avaliação do desempenho de 
um equipamento e quanto em percentual você pode contar com tal aparelho. 
-Percentual de conclusão do plano de calibração;  
-Calibração é uma forma de aferir a confiabilidade das medidas que estão 
sendo lidas por determinado equipamento, deve-se ter certo cuidado em 
assegurar que este procedimento seja realizado concomitantemente em 
cumprimento das exigências de qualidade das normas vigentes. 
-Percentual de conclusão do plano de manutenção preventiva;  
-Levantar datas e horários que devem ser seguidos rigorosamente, estabelecer 
um roteiro detalhado de todos os procedimentos a serem realizados, levantar a 
lista de ferramentas e equipamentos que serão utilizados para testes e todo o 
material necessário, com a participação de todos os envolvidos, tanto usuários, 
administração quanto corpo técnico. Esse planejamento deve ser 
constantemente revisto e atualizado de acordo com as necessidades. 
-Percentual de conclusão do plano de testes/ensaios de segurança elétrica;  
-Os testes e ensaios são indispensáveis para garantir a segurança dos 
equipamentos médico-hospitalares, alimentados por alguma fonte de energia, 
já que eles podem entrar em contato com o paciente e/ou com o operador. Para 
sua realização há que se observar as normas que orientam a segurança e a 
funcionalidade dos dispositivos médicos. 
-Percentual de conclusão de qualificação térmica;  
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-Trata-se da verificação documentada de que o equipamento ou a área de 
temperatura controlada garantem homogeneidade térmica em seu interior. 
-Tempo médio de reparos (horas); 
-O tempo médio de reparo possibilita notar a eficiência do corpo técnico na 
correção de uma falha de um equipamento. Com o estudo desse indicador e 
aperfeiçoamento da equipe o tempo de indisponibilidade do ativo pode ser 
reduzido, por exemplo. 

Fonte Resolução Diretoria Colegiada da ANVISA N° 509/2021. 

Referências - Resolução Diretoria Colegiada da ANVISA N° 509/2021 
ABNT NBR ISO/IEC 17025 / Norma NBR ISO 17665 

Tabulação/ 
Cálculo 

Não se aplica.  

Área 
Responsável 

Superintendência de Gestão Integrada (SGI) 

Gerência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção (GEAM) 

Fone: (62) 3201.4221 

Email: geamsesgo@gmail.com 

Elaborado em: 
03 dez 2021 

Elaborado por: Pedro Vaz Neto  

  

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-509-de-27-de-maio-de-2021-323002855
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4.6. Notificação ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária dos eventos adversos e 
queixas técnicas  

 

Resumo A notificação consiste na comunicação através do Sistema NOTIVISA, feita por 
profissionais de saúde e usuários, de suspeitas de queixas técnicas e/ou reações 
adversas não desejadas manifestadas após o uso dos produtos de tecnologia 
em saúde. 

Complemento -É uma contribuição fundamental para que possamos constituir o sistema de 
monitoramento dos produtos, sujeitos à regulação pela Vigilância Sanitária, 
comercializados no país, tornando possível a geração de um banco de dados em 
que informações técnicas sobre segurança e eficácia destes produtos possam 
subsidiar as ações regulatórias no mercado brasileiro. 
-Serve como forma de obter informação necessária para a retroalimentação dos 
processos de revalidação de registros de produtos e certificação de Boas 
Práticas de Fabricação de Produtos (BPF), publicação de alertas, retirada de 
produtos do mercado e inspeções em empresas, assim como procedimentos do 
setor regulador para redução de risco sanitário nas investigações de agravos. 

Usos Eventos adversos e queixas técnicas envolvendo produtos de tecnologia em 
saúde: 
-Falha do produto 

-Defeito de fabricação 

-Funcionamento inadequado 

-Instruções de uso e embalagens impróprias ou inadequadas. 

Limitações -Deficiente cultura de notificar. 
-Formulários das notificações preenchidos com dados incompletos. 
-Ausência de informações importantes (modelo do produto seguiu instruções do 
fabricante, danos com pacientes ou funcionários, detentor do registro e uma 
descrição sucinta e compreensível do incidente) 
-Indisponibilidade de acesso site da ANVISA. 

Fórmula Não se aplica.  

Parâmetro/ 

Meta 

Mensal.  

Fonte I. RDC nº 332, de 1º de dezembro de 2005; 
II. RDC nº 36, de 25 de julho de 2013; 
III. RDC nº 34, de 11 de junho de 2014; 
IV. RDC nº 51, de 29 de setembro de 2014; 
V. RDC nº 339, de 20 de fevereiro de 2020; 

VI. IN nº 8, de 29 de setembro de 2014; e, 
VII. IN nº 1, de 17 de março de 2015. 

Referências - Resolução Diretoria Colegiada da ANVISA N° 509/2021 

Tabulação/ 

Cálculo 

Não se aplica.  

Área 

responsável 

Superintendência de Gestão Integrada (SGI) 

Gerência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção (GEAM) 

Fone: (62) 3201.4221 

Email: geamsesgo@gmail.com 

Elaborado em: 

03 dez 2021 

Elaborado por: Pedro Vaz Neto  

  

http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/2718376/RDC_332_2005_.pdf/347786f8-5b81-46fa-9c2a-fcb79dd1673d
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2013/rdc0036_25_07_2013.html
https://inc.saude.gov.br/download/resolucao-rdc-n-34-de-11-de-junho-de-2014.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2014/rdc0051_29_09_2014.html
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-de-diretoria-colegiada-rdc-n-339-de-20-de-fevereiro-de-2020-244864047
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2014/in008_29_09_2014.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2014/in008_29_09_2014.pdf
https://www.poderesaude.com.br/novosite/images/publicacoes_18.03.2015-I.pdf
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-509-de-27-de-maio-de%202021-323002855
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4.7. Aquisição de equipamentos médicos hospitalares no período  

 

Resumo Monitorar a utilização de repasses de recursos à organização social, a título de 
investimento, no início ou durante a execução do contrato de gestão, para 
aquisição de equipamentos médicos hospitalares que se fizerem necessários à 
prestação dos serviços públicos. 

Complemento Os responsáveis pela fiscalização da execução do contrato de gestão deverão 
comunicar ao Tribunal de Contas qualquer irregularidade ou ilegalidade praticada 
pela Organização Social na utilização dos recursos, bens, ou servidores de 
origem públicos, bem como o desfecho do respectivo procedimento 
administrativo instaurado e demais providências adotadas, inclusive quanto à 
restituição do saldo de recursos e rendimentos de aplicação financeira, sob pena 
de cominação de multa. 

Usos As Organizações Sociais em Saúde (OSS) têm a prerrogativa de realizar as 
aquisições dos equipamentos médicos assistenciais via solicitação de recursos 
a título de investimento através de Portaria Normativa para solicitação de repasse 
de recursos financeiros às Organizações Sociais de Saúde e/ou Fundações 
Privadas a título de investimento. 

Limitações -Aquisição de equipamentos sem encaminhamento posterior de informações à 
SES/GO. 
-Aquisição de equipamentos em desconformidade com o solicitado e aprovado 
previamente. 

Fórmula Não se aplica.  

Parâmetro/ 

Meta 

Mensal – Conforme relatório Neovero.  

Fonte Portaria que normatiza repasse de recursos a título de investimento. 

Referências - Resolução Normativa Nº 13/2017 – TCE-GO 

- Decreto nº 9.900, de 7 de julho de 2021 

Tabulação/ 

Cálculo 

Não se aplica.  

Área 

responsável 

Superintendência de Gestão Integrada (SGI) 

Gerência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção (GEAM) 

Fone: (62) 3201.4221 

Email: geamsesgo@gmail.com 

Elaborado em: 

03 dez 2021 

Elaborado por: Pedro Vaz Neto  

  

https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/77799/Resolu%C3%A7%C3%A3o+Normativa+-+013-2017/c0637104-494a-43eb-8eba-1c89e409fafb?version=1.0
https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/104182/decreto-9900
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4.8. Obras a serem iniciadas com solicitação de recursos a título de investimento  

 

Resumo Informação sobre as obras a serem iniciadas com recursos a título de 
investimento, previstos nos contratos de gestão e/ou termos de colaboração 
firmados junto a esta Pasta. 

Complemento Apresentação dos documentos relacionados na Portaria que normatiza repasse 
de recursos a título de investimento, relativos às contratações de obras e serviços 
de engenharia, visando demonstrar o índice percentual de conformidade das 
obras contratadas. 

Usos O objetivo principal é fazer o acompanhamento das obras contratadas pela 
Organização Social de Saúde e/ou Fundação Privada, verificando o cumprimento 
de todas as exigências previstas na Portaria que normatiza repasse de recursos 
a título de investimento, bem como a conformidade técnica dos documentos 
apresentados. 

Limitações Este indicador se restringe as obras executadas com recursos a título de 
investimento. 

Fórmula Não se aplica.  

Parâmetro/ 

Meta 

Para as contratações de obras e serviços de engenharia, deverão ser 
apresentados previamente: 
-Descrição resumida da solução apresentada; 
-Requisitos de contratação; 
-Planilha de orçamento sintética, com valor estimado, acrescido do percentual de 
benefícios e despesas indiretas — BDI de referência e dos encargos sociais — 
ES cabíveis, obtido conforme o Artigo 7º do Decreto nº 9.900, de 7 de julho de 
2021, ou legislação posterior que vier substituí-lo; 
-Cronograma físico-financeiro, incluindo critérios de medição e de pagamento, 
que não deverá prever liberação de parcelas antecipadas como adiantamento à 
empresa contratada; 
-Todos os projetos de arquitetura e complementares, devidamente aprovados 
junto aos órgãos públicos pertinentes sendo eles Prefeitura Municipal, Corpo de 
Bombeiros, Vigilância Sanitária Municipal, Vigilância Sanitária Estadual, ENEL, 
Órgãos ambientais competentes, entre outros exigidos, além de atender a todas 
as Normas Técnicas Vigentes pertinentes; 
-Memoriais Descritivos e Especificações Técnicas da Obra; 
-Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) pela elaboração dos projetos e 
planilha de Orçamento por profissionais com atribuições compatíveis com as 
atribuições apresentadas. Ressalta-se que a Lei nº 5.194/1966 estabelece 
que os estudos, plantas, projetos, laudos e qualquer outro trabalho de 
engenharia, de arquitetura, quer público, quer particular, somente poderão ser 
submetidos ao julgamento das autoridades competentes e só terão valor jurídico 
quando seus autores forem profissionais habilitados de acordo com a referida 
Lei; 
-Declaração do responsável técnico atestando ter elaborado o orçamento da obra 
com quantitativos compatíveis com os projetos apresentados e com os preços 
unitários atendendo aos critérios previstos no Artigo 7º do Decreto nº 9.900, de 7 
de julho de 2021, ou posteriores que vierem a substituí-lo, sob as penalidades 
legais; 
É imprescindível a apresentação de toda documentação acima relacionada para 
que a GEAM/SES possa emitir Relatórios de Conformidade, relativos a 
contratação da Obra, que subsidiarão a aferição do índice de conformidade 
relativo as obras contratadas. 

Fonte Contrato de Gestão.  

Referências Portaria que normatiza repasse de recursos a título de investimento. 
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Tabulação/ 

Cálculo 

Não se aplica.  

Área 

responsável 

Superintendência de Gestão Integrada (SGI) 

Gerência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção (GEAM) 

Fone: (62) 3201.4221 

Email: geamsesgo@gmail.com 

Elaborado em: 

03 dez 2021 

Elaborado por: Hélio José da Silva Filho  
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4.9. Obras concluídas no período com recursos a título de investimento 

 

Resumo Situação das obras concluídas com recursos a título de investimento, previstos 
nos contratos de gestão e/ou termos de colaboração firmados junto a esta Pasta, 
através da apresentação dos documentos relacionados na Portaria que 
normatiza repasse de recursos a título de investimento, relativos ao recebimento 
provisório e definitivo das obras executadas, visando demonstrar o índice 
percentual de conformidade das obras entregues. 

Complemento -Constatando-se inconformidades em relação à planilha orçamentária da obra 
contratada a Gerência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção (GEAM) 
apresentará relatório abordando as divergências encontradas em relação às 
disposições desta Portaria, o qual será encaminhado à Superintendência de 
Gestão Integrada (SGI) para deliberações. 
-Juntamente com a medição final da obra deverão ser apresentados os projetos 
As Built da obra, contemplando projetos de arquitetura e complementares com 
representações técnicas em plantas, cortes, fachadas, diagramas, detalhes, etc., 
com todas as alterações e modificações promovidas durante a construção ou 
reforma do imóvel.  
-Juntamente com a medição final da obra deverão ser apresentados os projetos 
As Built da obra, contemplando projetos de arquitetura e complementares com 
representações técnicas em plantas, cortes, fachadas, diagramas, detalhes, etc., 
com todas as alterações e modificações promovidas durante a construção ou 
reforma do imóvel. Deverá apresentar Manual do usuário, constando 
especificações de todos materiais e equipamentos utilizados na obra, assim 
como suas devidas manutenções. 

Usos O objetivo principal é fazer o acompanhamento do recebimento das obras, 
verificando o cumprimento de todos os serviços previstos no contrato, bem como 
a qualidade e a conformidade dos mesmos e o adequado funcionamento da 
Unidade após a execução das benfeitorias. 

Limitações Este indicador se restringe as obras executadas com recursos a título de 
investimento. 

Fórmula Não se aplica.  

Parâmetro/ 

Meta 

Apresentação de documentação prevista na Portaria que normatiza repasse de 
recursos a título de investimento que subsidiará o acompanhamento do 
recebimento da obra por parte da GEAM: 
-Termo de Recebimento Provisório: Apresentação do Termo de Recebimento 
Provisório da Obra emitido pela OS/Fundação Privada, contendo a relação de 
pendências porventura existentes e atestando a qualidade e conformidade dos 
serviços recebidos até o momento. 
-Termo de Recebimento Definitivo: Apresentação do Termo de Recebimento 
Definitivo da Obra emitido pela OS/Fundação Privada, sem ressalvas, atestando 
a qualidade e conformidade dos serviços recebidos em definitivo, ressaltando o 
período de garantia técnica prevista em contrato que deverá ser dada pela 
contratada. 
É imprescindível a apresentação de toda documentação acima relacionada para 
que a GEAM/SES possa emitir Relatórios de Conformidade, relativos ao 
Recebimento da Obra, que subsidiarão a prestação de contas final do 
investimento e a aferição do índice de conformidade relativo às obras concluídas. 

Fonte Contrato de Gestão.  

Referências - Resolução Normativa Nº: 13/2017 – TCE-GO 

Tabulação/ 

Cálculo 

Não se aplica.  

https://portal.tce.go.gov.br/documents/20181/77799/Resolu%C3%A7%C3%A3o+Normativa+-+013-2017/c0637104-494a-43eb-8eba-1c89e409fafb?version=1.0
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Área 

responsável 

Superintendência de Gestão Integrada (SGI) 

Gerência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção (GEAM) 

Fone: (62) 3201.4221 

Email: geamsesgo@gmail.com 

Elaborado em: 

03 dez 2021 

Elaborado por: Hélio José da Silva Filho  
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4.10. Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás necessários a regular 
execução das atividades e/ou serviços constantes do contrato de gestão 

 

Resumo Manter regularizadas e legalizadas através de alvarás e licenças, todas ações 
físicas que ocasionarem em edificações das Unidades Assistenciais de Saúde 
(UAS). 

Complemento Elaborar mensalmente controles atualizados através de relatórios e 
documentações encaminhados pelas OSs que comprovem a situação legal da 
edificação da UAS. 

Usos Manter as Unidades de Saúde com suas edificações efetivamente legalizadas 
perante os órgãos públicos não ocasionando com isso multa e embargos por 
inadimplências. 

Limitações Não se aplica. 

Fórmula Não se aplica. 

Parâmetro/ 
Meta 

Apresentação mensal das situações legais das edificações das UAS da SES, 
sendo as principais:  
-Alvará Sanitário: É um documento emitido pela autoridade sanitária local, 
destinado à autorização de funcionamento de estabelecimento de saúde, que 
possui boas condições sanitárias, verificadas após inspeção prévia pela 
Vigilância Sanitária. 
Para obter o alvará, deverá ser atendida toda a legislação vigente voltada para a 
área da saúde, não só atendendo requisitos de estrutura física, como também a 
capacitação do corpo técnico, definição de normas e fluxos, e destinação correta 
dos resíduos gerados na unidade. 
-Licença ambiental: É um requisito para a legalização dos estabelecimentos 
perante o Poder Público, sendo o ato administrativo pelo qual o órgão ambiental 
competente, estabelece as condições, restrições e medidas de controle 
ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou 
jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades 
utilizadoras dos recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente 
poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação 
ambiental. A lista de empreendimentos que requerem a necessidade de Licença 
Ambiental está prevista na Resolução 237 do CONAMA, sendo, para estas, de 
natureza obrigatória e sujeito à punição, prevista na Lei dos Crimes Ambientais. 
-Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros: Este Certificado é 
concedido pelo Corpo de Bombeiros Estadual, que para concedê-lo faz vistorias 
para avaliar o cumprimento às normas de segurança. Os estabelecimentos que 
não possuírem certificado ou que estiverem com este vencido estão sujeitos, em 
caso de fiscalização, ao arbitramento de diversas sanções, entre elas multa e 
interdição, de forma cumulada inclusive. 

Fonte Contrato de Gestão.  

Referências - Resolução CONAMA Nº 237 DE 19/12/1997 

Tabulação/ 
Cálculo 

Não se aplica.  

Área 
responsável 

Superintendência de Gestão Integrada (SGI) 
Gerência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção (GEAM) 
Fone: (62) 3201.4221 
Email: geamsesgo@gmail.com 

Elaborado em: 
03 dez 2021 

Elaborado por: Alan de Lima  

  

https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=95982
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4.11. Assédio moral e sexual no trabalho  

 

Resumo Percentual mensal de reclamações e/ou denúncias de assédio moral e sexual 
registradas na Ouvidoria, Recursos Humanos, Serviço de Atenção Psicossocial 
ou outro local indicado para tal na unidade. 
Por tratar-se também de indicador qualitativo é necessário: 
-Registro do tratamento às reclamações e/ou denúncias realizado dentro da 
unidade; 
-Registro de ações coletivas preventivas e educativas sobre assédio moral e 
sexual na unidade 
Os registros serão realizados em planilha Excel conforme exposto no campo 
“Complemento”. 
“Tratamento” refere-se ao desenvolvimento de ações como acompanhamento 
psicossocial, apuração em caso de colaborador celetista, encaminhamento para 
PAD ou para a GGDP/SES, outras ações (orientações, atendimento à familiares, 
fortalecimento da equipe de trabalho, etc.).  

Complemento Planilha do Excel, enviada junto à documentação do sistema SIGUS, que deve 
ser anexada ao questionário mensalmente. A planilha deve conter: 
Planilha:  
RELATÓRIO SIGUS – ASSÉDIO MORAL E SEXUAL/ 
ABA TRATAMENTO 
Registro das ações de enfrentamento ao assédio no trabalho:  
-Nome do técnico responsável pelo atendimento; 
-Nome do colaborador atendido; 
-Data; 
-Qualificações do denunciante: sexo, tipo de vínculo, faixa etária, etnia, Pessoa 
com Deficiência? (PCD), escolaridade, função, perfil (reclamante, reclamado, 
outro); 
-Motivo do Atendimento; 
-Local de Trabalho (nome do setor ou área e a respectiva coordenação e 
gerência); 
-Ações Desenvolvidas.  
ABA AÇÕES PREVENTIVAS/EDUCATIVAS/ 
Registro das Ações Coletivas Preventivas/ Coletivas  
-Técnico responsável pela (s) ação (ões); 
-Data da(s) ação (ões):  
-Tipo (s)de ação (ões): 
-Tipo(s) de Público (s); 
-Quantidade de colaboradores alcançados; 
 
OBSERVAÇÕES: 
Necessário anexar comprovantes das ações coletivas como: lista de presença 
assinada pelos participantes, fotos, print de posts, material informativo, etc. 

Usos -Monitorar a ocorrência de assédio moral e sexual na unidade de saúde; 
-Identificar áreas passíveis de melhorias; 
-Avaliar a capacidade resolutiva dos casos de assédio moral e sexual ocorridos; 
-Acompanhar as ações de enfrentamento e prevenção ao assédio moral e 
sexual; 
-Avaliar os dados apresentados para verificar a necessidade de intervenção; 
-Subsidiar o combate ao assédio moral e sexual no âmbito da Secretaria de 
Estado da Saúde. 

Limitações As denúncias de assédio moral e sexual podem ser prejudicadas pelo medo dos 
colaboradores de denunciar nas instâncias responsáveis, pela ausência ou 
indefinição de medidas organizacionais de prevenção e combate; pela 
divulgação insuficiente sobre canais de denúncias e pela ausência de medidas 
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contra aqueles que, comprovadamente, foram identificados como assediadores. 
Além disso, o registro inadequado ou incompleto da planilha “RELATÓRIO 
SIGUS – ASSÉDIO MORAL E SEXUAL” pode prejudicar na análise dos dados e 
no atingimento das metas.  

Fórmula Fórmula para calcular ÍNDICE MENSAL DE RECLAMAÇÕES OU DENÚNCIAS 
DE ASSÉDIO MORAL E SEXUAL REGISTRADAS (valor1*100)/valor 2 onde: 
valor1: número de reclamações ou denúncias registradas no mês; 
valor2: número de colaboradores da unidade 
Resultado: índice mensal de reclamações ou denúncias registradas  
 
Fórmula para calcular ÍNDICE DE TRATAMENTO DAS RECLAMAÇÕES OU 
DENÚNCIAS DE ASSÉDIO MORAL E SEXUAL (valor1)/valor 2 onde: 
valor1: número de denúncias tratadas no mês; 
valor2: número de denúncias ocorridas no mês; 
Resultado: índice mensal de tratamento de reclamações ou denúncias. 

Parâmetro/ 

Meta 

-Código de Ética/Regulamento contra assédio: Ter código/regulamento 
-Nº de Profissionais de Atenção Psicossocial para os trabalhadores: Pelo menos 
um (preferencialmente, psicólogo ou assistente social) 
-Nº de Ações Preventivas ou Capacitações sobre Assédio: Pelo menos uma por 
trimestre 
-Nº de Denúncias de Assédio/mês: Zero* 
-Nº de Atendimentos de Denúncias de Assédio: 100% 
-Eficácia das ações relacionadas às denúncias: ausência de reincidência 
daquela denúncia específica 
*Obs. Nem sempre “Zero denúncia” significa “Zero assédio”. Inclusive, a 
inexistência de registro de queixa pode indicar desconhecimento dos canais de 
escuta (Gestão de Pessoas, Ouvidoria) ou medo de retaliação. Portanto, é 
imprescindível divulgar os canais de apoio e ofertar atendimento para todas as 
reclamações ou denúncias de assédio.  

Fonte Setores da Unidade que recebem colaboradores com queixas de assédio: 
Gestão de Pessoas, Ouvidoria Local, Psicologia, Serviço Social, SESMT Local, 
etc.  

Referências - BRASIL. Lei nº 10.224, de 15 de 2001. 
- GOIÁS. Lei Nº 18.456, de 30 de Abril de 2014. 
- GOIÁS. Nota Técnica. Assédio Moral nas Relações de Trabalho: Definição e 
Consequências. Assembléia Legislativa de Goiás. Goiânia, 2008. 
- FREITAS, Maria Ester; HELOANI, Roberto; BARRETO, Margarida. Assédio 
moral no trabalho. Coleção Debates em Administração. São Paulo: Cencage 
Learning, 2008. 

Tabulação/ 

Cálculo 

A base de dados é o registro diário da unidade na planilha “RELATÓRIO SIGUS 
– ASSÉDIO MORAL E SEXUAL” que deverá ser anexada no sistema SIGUS 
mensalmente. Dessa forma, a tabulação deverá seguir os seguintes passos: 
Tabulação e cálculo para o ÍNDICE MENSAL DE RECLAMAÇÕES OU 
DENÚNCIAS DE ASSÉDIO MORAL E SEXUAL REGISTRADAS:  
-As denúncias de assédio moral e sexual podem ser recebidas em diferentes 
locais da unidade ou fora dela: recursos humanos da unidade, Ouvidoria local, 
SESMT local, Ouvidoria do SUS, ministério Público do Trabalho, Controladoria 
Geral do Estado, Procuradoria-Geral do Estado.  
-Cada uma dessas denúncias deve ser registrada na planilha “RELATÓRIO 
SIGUS – ASSÉDIO MORAL E SEXUAL – ABA TRATAMENTO” 
-Todos os campos da planilha referentes àquela denúncia específica devem ser 
preenchidos;  
-Ao final do mês multiplicar por 100 o número de registros; 
-Dividir o resultado acima pelo número de colaboradores da unidade; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10224.htm
https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/90668/lei-18456
https://portal-legado.al.go.leg.br/arquivos/asstematico/NT_Assedio_Moral.pdf
https://portal-legado.al.go.leg.br/arquivos/asstematico/NT_Assedio_Moral.pdf
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-549X2008000100012
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-549X2008000100012
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-549X2008000100012
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-Resultado encontrado será o índice mensal de reclamações ou denúncias 
registradas. 
Tabulação e cálculo para o ÍNDICE DE TRATAMENTO DAS RECLAMAÇÕES 
OU DENÚNCIAS DE ASSÉDIO MORAL E SEXUAL: 
-O (s) tipo (s) de tratamento (s) dado (s) a cada denúncia de assédio moral e 
sexual ocorrido (s) na unidade deve (m) ser registrado na coluna “Ações 
Desenvolvidas” da planilha “RELATÓRIO SIGUS – ASSÉDIO MORAL E 
SEXUAL – ABA TRATAMENTO”; 
-Mensalmente, o número de ações desenvolvidas deverá ser dividido pelo 
número de denúncias ocorridas no mês; 
-Resultado encontrado será o índice mensal de tratamento das reclamações ou 
denúncias de assédio moral e sexual. 

Área 

responsável 

Superintendência de Gestão Integrada (SGI) 
Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (GGDP) 
Coordenação de Atenção Psicossocial (CAPSES) 
Fone: 3201.67337  
E-mail: capses.ggdp.saude@goias.gov.br 

Elaborado em: 

03 dez 2021 

Elaborado por: Cláudia Venturini  
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